
                                            Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
              Προς :  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
                           Γενική Δ/νση Ανάπτυξης                                               

              Δ/νση  Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας 

Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ. Προσωπικά στοιχεία: 

1. Επώνυμο …………………………………………………………………………… 

2. Όνομα …………………………………………………………………………… 

3. Πατρώνυμο …………………………………………………………………………… 

4. Ιθαγένεια …………………………………………………………………………… 

5. Αρ. Ταυτ/Διαβατηρίου …………………………………………………………………………… 

6. ΑΦΜ …………………………………………………………………………… 

7. Κάτοχος του τίτλου 

σπουδών 
…………………………………………………………………………… 

8. Απασχολούμαι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας που, 

 

είτε ανήκουν στο Δημόσιο ,είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.  

(βλέπε παρ. Δ’ Παρατηρήσεις)             (Συμπληρώστε ναι ή όχι ανάλογα) 

 

 

 

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας: 

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

Νομός ……………………………………… Δήμος ……………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……… τ.κ……… 

2.  Τηλέφωνο 

Σταθερό: ………………………………….. 

Κινητό: ……………………………………. 

Φαξ …………………………… 

 
Γ.     Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε : (διαγράφεται ανάλογα) 

1.  Άδεια (αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου – Αρχιτεχνίτη  -
Εργοδηγού ) 

2.  Αναγγελία ( αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας Bοηθού Hλεκτροτεχνίτη – Hλεκτροτεχνίτη) 
 
 

Δ.     Παρατηρήσεις: 
        Στήν περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης, Συντηρητής ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος απασχολείται  
        με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, 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  
        οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 15 
        Π.Δ. 108/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1) Για αντικατάσταση άδειας:    βοηθού ηλεκτροτεχνίτη – ηλεκτροτεχνίτη : 

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ) 

2. Υφιστάμενη Άδεια  βοηθού ηλεκτροτεχνίτη – ηλεκτροτεχνίτη 

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                       
άδεια εργασίας ή παραμονής. 

4. Φάκελο με λάστιχο 

2) Για αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:    Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου – Αρχιτεχνίτη  -      
Εργοδηγού   της   οποίας η ημερομηνία θεώρησης: 

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ) 

2. Υφιστάμενη Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου- Αρχιτεχνίτη- Εργοδηγού 

3. 2 πρόσφατες φωτογραφίες 

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
άδεια εργασίας ή παραμονής. 

5. α. Εμπρόθεσμη αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα 

(10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77. 

β. Εκπρόθεσμή αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:  

• Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού διακοσίων (200) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μέχρι 
ένα (1) έτος και τετρακοσίων (400) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μεταξύ ενός (1) και πέντε (5) ετών, σε 

λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77, και 

• i) Βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή ii) 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 
αντίστοιχων υπηρεσιών.  

6. Φάκελο με λάστιχο 

 

 

 

Δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή 
 
  Πάτρα ……/……/………                 
                                                                                               Θεώρηση για το  γνήσιο της Υπογραφής 

 
 

                 Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
                                                                                             (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ) 


