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Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με απασχόληση σε εργασίες τεχνικών επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011. 

Σχετ.:  (α) Οι διατάξεις του Α΄ Μέρους του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών 
…», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 4072/2012 και 4254/2014. 

 (β) Οι διατάξεις της ΥΑ με Αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 15712/1013/07-11-2011 (ΦΕΚ 2540Β) «Καθορισμός 
κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011».  
 
  

Με αφορμή περιπτώσεις πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία μας με σκοπό τη 
χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, έχοντας αποκτήσει προϋπηρεσία στην αντίστοιχη 
ειδικότητα, χωρίς όμως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας, σας 
ενημερώνουμε ότι: για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις 
σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες1, θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι εξής 
προϋποθέσεις για τον απασχολούμενο: (α) να είναι κάτοχος αντίστοιχης βεβαίωσης αναγγελίας 
τεχνίτη ή βοηθού, (β) η εργασία του να έχει πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχη ειδικότητα (όπως 
προκύπτει από πίνακα προσωπικού του ΣΕΠΕ), (γ) κατά τη διάρκεια απόκτησης της 
προϋπηρεσίας του να επιβλέπεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του από αδειούχο ανώτερης 
βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας. 
 

Επιπλέον, η μη κατοχή της αντίστοιχης βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ή βοηθού, αλλά και της 
αντίστοιχης άδειας ανώτερης βαθμίδας από όσους ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες του Ν. 
3982/2011, αποτελεί παράβαση που επισύρει τις κυρώσεις της ΥΑ με Αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 
15712/1013/07-11-2011, οι οποίες προβλέπουν την επιβολή προστίμων έως και πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000€) στους εργοδότες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να τηρείτε πιστά τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 που 
αφορούν τη νόμιμη απασχόληση των ασκούντων τις αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, 
και ειδικότερα πριν την απασχόληση των εν λόγω εργαζομένων να αναζητάτε την αντίστοιχη 
βεβαίωση αναγγελίας ή την αντίστοιχη άδεια. 

Η υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, 
παρακαλείται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω κατά τη 
δήλωση των ειδικοτήτων των εργαζομένων.  

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
 
 

Πουρνάρας Νικόλαος 

                                                 
1 σύμφωνα με τα ΠΔ 112/2012 (υδραυλικοί), ΠΔ 113/2012 (χειριστές μηχανημάτων έργου), ΠΔ 114/2012 (τεχνίτες 
εγκαταστάσεων καύσης), ΠΔ 115/2012 (μηχανικοί εγκαταστάσεων-ηλεκτροσυγκολλητές-οξυγονοκολλητές), ΠΔ 1/2013 
(ψυκτικοί) και ΠΔ 108/2013 (ηλεκτρολόγοι) που εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότηση του Ν. 3982/2011. 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας 
Ελ. Βενιζέλου 4 
38221 Βόλος 
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας) 
 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου 
Δημητριάδος 176 
38221 Βόλος 
 
ΓΣΕΕ 
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα 
ΤΘ 3626, ΤΚ 10210 
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας) 
 
ΓΣΕΒΕΕ 
Αριστοτέλους 46 
10433 Αθήνα 
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας) 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
Τμήμα Επιθεώρησης ΑΥΕ Μαγνησίας 
Ιωλκού 2-Αργοναυτών 
38001 Βόλος 
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