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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων 

και επιχειρηματικών πάρκων και 

άλλες διατάξεις.  
 

 NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΆ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΈΝΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ 

η επαγγελματική δραστηριότητα ή το 

σύνολο επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων των οποίων η 

ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους 

όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή 

έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 

από την κατοχή καθορισμένων 

επαγγελματικών προσόντων. 



ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αρμόδιες για την έκδοση των αδειών που αφορούν 

άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι οι 

υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου 

επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου 

ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του 

τόπου μόνιμης διαμονής του. Οι άδειες που 
εκδίδονται αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3861/2010 (Α΄ 112).  

 

Για την έκδοση των ως άνω αδειών ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει δικαιολογητικά, σχετικά με τεκμηρίωση 

της γνώσης και της εμπειρίας του και υποβάλλεται 

σε εξετάσεις.  

 



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (1/5) 

 Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από 

φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, από μία ή 

περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι 

οποίες συγκροτούνται με απόφαση του 

Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας. Κατ’ 

εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των νήσων, 

επιτρέπεται η σύσταση εξεταστικών επιτροπών 

και εκτός της έδρας της οικείας Περιφέρειας.  



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (2/5) 

Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν 

υπάλληλο της αρμόδιας διεύθυνσης της 

Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (ΕΟΠΠΕΠ) 

και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας. 

Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, από έναν εμπειρογνώμονα που 

προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδος 

 



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (3/5) 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που ασκούν τις 

προβλεπόμενες αρμοδιότητες και οι εξεταστικές 

επιτροπές οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, 

αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τις κατά 

περίπτωση αναγκαίες υποδομές για τη 

διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών 

παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

 



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (4/5) 

Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας 

εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή 

του ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από 

αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων.  

 

Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς 

εξέτασης του ενδιαφερόμενου, η οποία 

προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες 

ειδικότητες, ομάδες και βαθμίδες, τις οποίες 

καλύπτει.  



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (5/5) 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ως άνω 

βεβαίωση εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, η οποία εκδίδει την αιτούμενη 

άδεια μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών . 

Στον ΕΟΠΠΕΠ τηρείται Μητρώο Αδειοδοτημένων 

Φορέων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης 

δεδομένων. Σκοπός του μητρώου είναι:  

η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και  

η παρακολούθηση της τήρησης των 

υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων φορέων.  



ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΑΣΚΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται 

ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε 

ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Το Ενιαίο Μητρώο ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

των Περιφερειών με τα πληροφοριακά στοιχεία, που προ 

βλέπονται  

 Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των 

ελέγχων που διενεργούνται και η παρακολούθηση της 

τήρησης εκ μέρους των εγγεγραμμένων σε αυτό 

προσώπων των υποχρεώσεων, καθώς και ο έλεγχος της 

εξέλιξης των αντίστοιχων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων.  

 



ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1/2) 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3982/2011 τα 

προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν την 

άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων: 

  του υδραυλικού  (ΦΕΚ Α’ 197),   

 του χειριστή μηχανημάτων έργου  (ΦΕΚ Α’ 198), 

 του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων 
καυσίμων  (ΦΕΚ Α’ 199) και  

 του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

Α’ 200). 



ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (2/2) 

Με τα παραπάνω ΠΔ περιορίζεται ο αριθμός των 

απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών για την 

άσκηση από 171 σε 42 και οι προϋποθέσεις για 

την απόκτησή τους διέπεται πλέον ενιαία από 

ένα μόνο νομοθέτημα για κάθε είδος 

εγκατάστασης.  

Αναμένεται η έκδοση των προεδρικών 

διαταγμάτων για τη ρύθμιση των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων του 

ηλεκτρολόγου και του ψυκτικού, τις προσεχείς 

εβδομάδες. 



ΟΡΙςΜΟΙ(1/3) 

Ειδικότητα: 

   εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτοτελές 

τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις 

επαγγελματικών προσόντων.  

 

Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων: 

   διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός 

μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.  



ΟΡΙςΜΟΙ (2/3) 

Επιτήρηση λειτουργίας:  

ο έλεγχος προκειμένου η εγκατάσταση να 

διατηρείται σε ετοιμότητα και να διασφαλίζεται η 

καλή λειτουργία της, καθώς και ο εντοπισμός 

αναγκών για τεχνική επέμβαση. 

Επισκευή – Συντήρηση: 

 σύνολο συστηματικών ενεργειών που 

αποσκοπούν στην επιδιόρθωση εξοπλισμού ή 

στη δημιουργία κατάλληλων τεχνικών συνθηκών, 

προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός φθοράς 

του και να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη 

λειτουργία του.  



ΟΡΙςΜΟΙ (3/3) 

Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ): 

 ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο 

αντικείμενο, την τεχνική επιτήρηση της 

λειτουργίας, την τεχνική 

υποστήριξη/επισκευή/συντήρηση και την 

αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των 

αναφερόμενων εγκαταστάσεων. 

 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (1/6) 
Επαγγελματικές δραστηριότητες 1ης ειδικότητας: 

1. Εγκαταστάσεις ύδρευσης και διανομής κρύου και ζεστού 

νερού σε κτήρια και γήπεδα.  

2. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και 

βρόχινων υδάτων σε κτήρια και γήπεδα.  

3. Εγκαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων και διανομής νερού για 

θέρμανση κτηριακών χώρων.  

4.  Εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με 

νερό ή άλλα υγρά.  

5. Εγκαταστάσεις διανομής νερού για τον κλιματισμό κτηριακών 

χώρων. 

6. Δίκτυα διανομής λοιπών υγρών σε κοινόχρηστους και 

ιδιωτικούς χώρους.  

7. Εγκαταστάσεις διανομής νερού σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (γεωθερμία, ηλιοθερμία και διαχείριση υδάτων).  

 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ(2/6) 

Επαγγελματικές δραστηριότητες 2ης ειδικότητας: 

1. Εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αερίων. 

2. Εγκαταστάσεις διανομής ατμού.  

3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής 

αερίων για βιομηχανική ή ιατρική χρήση.  

4. Δίκτυα διανομής λοιπών αερίων.  

 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ(3/6) 

Βαθμίδες : 

1. Τεχνίτης Υδραυλικός, που ανήκει στην πρώτη 

(1η) βαθμίδα  

2. Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός, που ανήκει στη 

δεύτερη (2η) βαθμίδα  

3. Εργοδηγός Υδραυλικός, που ανήκει στην τρίτη 

(3η) βαθμίδα  

 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ(4/6) 

Για την άσκηση των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων του παρόντος:  

ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση 

αναγγελίας,  

ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός 

οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια.  

 

 
 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ(5/6) 

Για την έκδοση των αδειών αρχιτεχνίτη και 

εργοδηγού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα παράβολα, 

2. δύο πρόσφατες φωτογραφίες, 

3. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, 

4. πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 

5. βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, 

6. Αντίγραφο ταυτότητας, 

 

 

 

 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ(6/6) 

 Οι άδειες εκδίδονται μέσα σε ένα μήνα από την 

υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Αν για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται 

εξέταση, η ως άνω προθεσμία είναι δύο μήνες.  

Οι άδειες πρέπει να ανανεώνονται κάθε οκτώ 
χρόνια. 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 



1η Ειδικότητα:  

Οι παρακάτω εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που 

ξεπερνά τα 60 KW.  

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη  

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου  

Εξόρυξη μεταλλευμάτων  

Λοιπά ορυχεία και λατομεία  

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης  

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 

προϊόντων  

 



2η Ειδικότητα:  

Οι παρακάτω εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που 

ξεπερνά τα 60 KW.  

Βιομηχανία τροφίμων  

Ποτοποιία  

Παραγωγή προϊόντων καπνού  

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών  

Κατασκευή ειδών ένδυσης  

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών  



2η Ειδικότητα:  

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 

ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα˙ κατασκευή 

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής  

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊό− ντων  

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμέ− 

νων μέσων  

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 

πετρελαίου  

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων  

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 

και φαρμακευτικών σκευασμάτων   

 

 



3η Ειδικότητα:  

Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικότητας 

περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς 

και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, 

εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με 

κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.  

 



4η Ειδικότητα:  

Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδικότητας 

περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης κτηρίων.  



Για την άσκηση των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων του τεχνικού βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων:  

 

ο τεχνίτης  οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας,  

 

ο αρχιτεχνίτης  οφείλει να έχει: 

 Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας. 

 Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας. 

 Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης Ειδικότητας. 

 Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης Ειδικότητας.  

 



και ο εργοδηγός  οφείλει να έχει: 

 Άδεια εργοδηγού μηχανικού 1ης Ειδικότητας. 

 Άδεια εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας. 

 Άδεια εργοδηγού μηχανικού 3ης Ειδικότητας. 

 Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας.  

 



Για την άσκηση των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων του οξυγονοκολλητή ή 

ηλεκτροσυγκολλητή:  

 ο τεχνίτης  οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας,  

και   

ο αρχιτεχνίτης  οφείλει να έχει: 

Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή 
ηλεκτροσυγκολλητή Β΄τάξης (2η βαθμίδα)  

Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή 
ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης (3η βαθμίδα) 

 



Για την άσκηση των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων καύσης:  

 

ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας,     

 

ο αρχιτεχνίτης  οφείλει να έχει Άδεια αρχιτεχνίτη 
εγκαταστάσεων καύσης (2η βαθμίδα)  και 

 

ο εγκαταστάτης  οφείλει να έχει Άδεια 
εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης (3η 
βαθμίδα)  

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


