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ΘΕΜΑ: «Θεώρηση Υπεύθυνων ∆ηλώσεων Εγκαταστάτη του Ν. 4483/1965 από τα ΚΕΠ» 
 

Σχετικά µε το θέµα της θεώρησης από τα ΚΕΠ υπεύθυνων δηλώσεων εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου του Ν. 4483/1965 η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) µε το αριθµ. 588/21/7/2008 έγγραφο της και η Επιστηµονική 
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) µε το αριθµ. 1655/28-8-2008 
έγγραφο της, θέτουν υπόψη µας τα ακόλουθα: 

• Με το άρθρο 2 του Ν.4483/1965 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 
2302/1995 η θεώρηση των υπευθύνων δηλώσεων Εγκαταστάτη θεωρείται για το 
γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία 
της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθηµερόν από το οικείο επαγγελµατικό 
Σωµατείο. Σε διαφορετική περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο 
Σωµατείο η παραπάνω θεώρηση γίνεται από την οικεία Νοµαρχιακή Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Με την ανωτέρω ειδική διάταξη η θεώρηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης αποτελεί βεβαίωση 
ότι ο υπογράφων είναι αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, κατέχει την αντίστοιχη 
επαγγελµατική άδεια (κατηγορίας και ισχύος) και κατά συνέπεια το νόµιµο 
επαγγελµατικό δικαίωµα για να υπογράψει υπεύθυνα ότι η συγκεκριµένη ηλεκτρική 
εγκατάσταση που κατασκεύασε, επισκεύασε ή συντήρησε είναι σύµφωνη µε τους 



ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και θα λειτουργήσει απρόσκοπτα και µε ασφάλεια 
για τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

• Τα στοιχεία αυτά µπορούν µε ασφάλεια να τα επιβεβαιώσουν µόνο τα οικεία 
επαγγελµατικά Σωµατεία ή οι οικείες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, που διατηρούν σχετικό φάκελο του κάθε αδειούχου εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου και έχουν την τεχνογνωσία και την εµπειρία να ελέγξουν αν 
ανταποκρίνεται η συγκεκριµένη επαγγελµατική άδεια στην ηλεκτρική εγκατάσταση 
για την οποία υπογράφει ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
4483/1965 

• Η θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 4483/1965 αποτελεί το τελευταίο στάδιο 
προκειµένου να ρευµατοδοτηθεί ηλεκτρική εγκατάσταση από τη ∆ΕΗ ΑΕ και ο 
έλεγχος των τεχνικών και άλλων στοιχείων που περιγράφονται στην υπεύθυνη 
δήλωση αποτελεί µια ιδιαίτερα σοβαρή και υπεύθυνη εργασία, η οποία σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του οικείου επαγγελµατικού 
Σωµατείου ή της οικείας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με βάση µε τα ανωτέρω, η θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη του άρθρου 2 
του Ν. 4483/65 όπως ισχύει µε το άρθρο 3 του Ν. 2302/1995 δεν βεβαιώνει µόνο τη 
γνησιότητα της υπογραφής του υπογράφοντος τη δήλωση αλλά επιπλέον βεβαιώνει την 
ισχύ σειράς προϋποθέσεων που πρέπει να συγκεντρώνει το πρόσωπο που συνέταξε τη 
δήλωση προκειµένου να λάβει την άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι τα ΚΕΠ βάσει του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 
βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής επί εξουσιοδοτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 
1599/86 χωρίς να εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων ή γεγονότων που περιέχονται 
στα εν λόγω έγγραφα, είναι προφανές ότι η θεώρηση που διενεργούν στις ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 4483/65 δεν καλύπτει τους όρους που θέτει η εν λόγω ειδική 
διάταξη και η θεώρηση που παρέχουν περιορίζεται µόνο ως προς το σκέλος της γνησιότητας 
της υπογραφής του προσώπου που συνέταξε τη δήλωση. 

Κατόπιν τούτων τα ΚΕΠ οφείλουν να µη προβαίνουν, εφεξής, στη θεώρηση 
υπευθύνων δηλώσεων εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου του Ν. 4483/1965. 
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