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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως-Ελ. Βενιζέλου
Ταχ. Κώδικας : 38001  Βόλος
Πληροφορίες : Δρ Αμανατίδου Ελένη
Τηλέφωνο : 24213 - 52717
e-mail : e.amanatidou@thessaly.gov.gr

                                        

Προς
Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ: 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 την παρούσα σας υπενθυμίζουμε ότι, για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης 
προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες1 του Ν. 3982/2011, 
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.

Επισημαίνεται ότι, 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 διατάξεις τις οποίας 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.

Ε. Π.
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ Αμανατίδου Ελένη
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

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.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61effb5c033378325a1d2534 στις 25/01/22 15:30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας
Ελ. Βενιζέλου 4
38221 Βόλος
info@sbtse.gr
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Δημητριάδος 176
38221 Βόλος
info@cci-magnesia.gr
(για ενημέρωση των μελών του)

ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46
10433 Αθήνα
gsevee@gsevee.gr
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας)

ΓΣΕΕ
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα
ΤΘ 3626, ΤΚ 10210
info@gsee.gr
(για ενημέρωση των μελών στον Ν. Μαγνησίας)
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