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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Θεσσαλονίκη,  18 Ιουλίου  2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ     
                                                                                                            Αρ. πρωτ.: 213248 (4839) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ΄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                      Αριθµός µητρώου: 17280 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ΄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Κώδικας : 54627                           

Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64                                                    
e- mail ∆/νσης  : danapt@pkm.gov.gr 
Fax  : 2313 325.455                 
Πληροφορίες :  Ι. Λουρή                                  
Τηλέφωνο : 2313 325.476                                      
Mail  : i.louri@pkm.gov.gr 
  
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆΄ ειδικότητας, στον Αναστάσιο 

Ακεψωµαΐδη του Εµµανουήλ» 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.Θ. 
 
 Έχοντας υπόψη: 
     1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) ″Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης″. 
2.  Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010)  «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε  µε την µε αριθµ. 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ4302/Β΄/30-
12-2016) Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

3.   Την µε αρ. πρωτ.: οικ.30110(385)/2017 (ΦΕΚ390/Β’΄/10-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους 
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, 
Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

4. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.277723(4429)/06-07-2017 (ΦΕΚ2539/Β΄/21-07-2017) απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάµενο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος καθώς και σε Προϊσταµένους Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας». 

5.  Την µε αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οίκ.108/12-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ορισµού Προϊσταµένων και Αναπληρωτών Προϊσταµένων σε θέση ευθύνης. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις". 

7.  Το Π.∆. 108/2013 (ΦΕΚ141Α/2013) ‘’Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών 
προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και 
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λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της  
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες διατάξεις, όπως αυτό ισχύει. 

8. Την υπ.αριθµ.οικ.10574/661/ΦΓ9.6.4/5-9-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/Β΄/2013) «Καθορισµός 
απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών 
του άρθρου 5 παρ.4 ……..για την τεχνική επαγγελµατική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις». 

9.  Την υπ. αριθµ. οίκ.12792/833/Φ.Γ.9.6.4/11-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2854/Β΄/2013) «Καθορισµός 
παραβόλου για την έκδοση αδειών και τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισµός αποζηµίωσης…..σε  τεχνικά επαγγέλµατα του 
Ν.3982/2011». 

10.  Την υπ΄ αρ. οικ.85498/359/16-2-2018 (ΦΕΚ 135/ τεύχος Υ.Ο.∆.∆./ 13-3-2018) απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  «Συγκρότηση  εξεταστικών  
επιτροπών του Ν. 3982/2011, για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελµατικών 
αδειών τεχνικών επαγγελµάτων, της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας». 

11. Τις µε αρ. πρωτ.: 117006 (3022)/ 23-3-2017 και 531709 (12151)/ 14-12-2017 αιτήσεις του 
Αναστάσιου Ακεψωµαΐδη του Εµµανουήλ, συνοδευόµενες µε πλήρη δικαιολογητικά και 
παράβολα. 

12. Την από 25-4-2018 βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης της αρµόδιας εξεταστικής επιτροπής της 
Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το αρ. πρωτ.: 5775/22/ 02-05-2018 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Χορηγούµε την υπ. αριθµ. 26935 άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας ∆΄ 

Ειδικότητας στον Αναστάσιο Ακεψωµαΐδη , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 108/2013, µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό. 

2. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας α) εφόσον ασκεί ελεύθερο επάγγελµα κατά την διάρκεια της 
επόµενης οκταετίας έχει την υποχρέωση στο τέλος αυτής, στις 31-12-2026, υποβολής στοιχείων 
που να τεκµηριώνουν ότι ασκεί την επαγγελµατική δραστηριότητα και στη συνέχεια κάθε οχτώ έτη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 108/2013 και β) εφόσον προκύπτει ότι έχει εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας δεν υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων προϋπηρεσίας. 

3. Ο κάτοχος της αδείας οφείλει να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες µε τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούµενο επίπεδο ασφαλείας και ποιότητας σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

4. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της παρούσης και της κείµενης Νοµοθεσίας επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Ν.3982/2011 και  την υπ. αριθµ. 
Φ.Γ/9.6/οίκ.15712/1013/07-11-2011 ΚΥΑ. 

5. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

                ΜΕ ΑΜΕΘ 
                 Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  
                                                                                                                      α.α. 
 
        
                    Λάµπρος Χαραλάµπους 
Κοινοποίηση:  Ενδιαφερόµενο κ. Αναστάσιο Ακεψωµαΐδη 
Εσ. ∆ιανοµή: Ατοµικός Φάκελος 
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