
ΘΕΜΑ: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς επίσης και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση 
άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες για την έναρξη ασκήσεως 
επαγγέλματος του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων έτσι ώστε ο τεχνίτης αυτός να μπορεί να εκτελεί 
εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επίσης, καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και 
συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. «Ηλεκτροκίνητα οχήματα» είναι τα οχήματα υψηλής τάσης ρεύματος με αυτονομία κίνησης που 

φορτίζονται μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο πόλης, χωρίς να έχουν άλλη πηγή ενέργειας. Το όχημα αυτό 
χρησιμοποιεί για την κίνηση του την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόμενες 
συστοιχίες συσσωρευτών. Τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες αντί των 
μηχανών εσωτερικής καύσης. 

2. «Συνεργείο ηλεκτρικών οχημάτων» είναι η τεχνική εγκατάσταση που περιέχει τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που απαιτείται για την επισκευή και τη συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αυτό μπορεί να 
αποτελεί ένα αυτόνομο συνεργείο από μόνο του είτε να περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις ενός άλλου 
συνεργείου. Και στις δύο περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι διαμορφωμένες  με συγκεκριμένη 
διαγράμμιση και σήμανση έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν οι 
επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων με ασφάλεια τόσο για το όχημα όσο και για 
τους εργαζόμενους του.  

3. «Τεχνίτης για ηλεκτροκίνητα οχήματα» είναι ο τεχνίτης που αναλαμβάνει την επισκευή και τη 
συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  

 
 

Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 
Τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Οι τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι οι τεχνίτες που αναλαμβάνουν την επισκευή και τη συντήρηση 
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αυτοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την θέση εργασίας τους 
μέσα στο συνεργείου το οποίο εργάζονται. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι: 
1) «Αρχική εκπαίδευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων»: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι 

του συνεργείου ηλεκτροκίνητα οχήματα από την είσοδό του σε αυτό ως και τη έξοδό του. Πιο 
συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία ανήκει κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή με τα οχήματα που 
φέρουν υψηλή τάση χωρίς να είναι απαραίτητο να εκτελεί εργασίες σε αυτά. Ο τεχνίτης αυτής της 
κατηγορίας  πραγματοποιεί οπτικό έλεγχο σ’ ένα όχημα με σύστημα υψηλής τάσης. Πρέπει να γνωρίζει 

ΙΔΕ
ΕΑ



 

ποια εξαρτήματα περιέχει ένα όχημα υψηλής τάσης και πρέπει να είναι σε θέση να το αναγνωρίζει. Οι 
εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής εκτός ότι πρέπει να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν ένα όχημα υψηλής 
τάσης πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα υψηλής τάσης. Η εκπαίδευσή 
τους γίνεται από τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2. Ο υπάλληλος αυτής της κατηγορίας 
πρέπει να έχει έγγραφη βεβαίωση έναρξης που την αποκτά μετά από εξετάσεις που περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό τμήμα. 

2)  «Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1»: Ο τεχνίτης αυτής της κατηγορίας εργάζεται σε 
οχήματα υψηλής τάσης. Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 γνωρίζει τη γενική δομή του 
συστήματος υψηλής τάσης και αναγνωρίζει ένα όχημα υψηλής τάσης. Επίσης, γνωρίζει τις αρμοδιότητες 
και τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα υψηλής τάσης. Ο τεχνίτης αυτός, εκτελεί εργασίες 
που αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος, κάτω από επιτήρηση του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων Κατηγορίας 2. Οι εργασίες που εκτελεί δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης.  
Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 εκπαιδεύεται από τον τεχνίτη ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων Κατηγορίας 2. Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 πρέπει να έχει έγγραφη 
βεβαίωση έναρξης που την αποκτά μετά από εξετάσεις που περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό τμήμα.  

     Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει πριν, μία από τις ακόλουθες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207): 
    α. Μηχανοτεχνίτης 
    β. Ηλεκτροτεχνίτης 
    γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης 
    δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
    ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων - αναμικτήρων (καρμπιρατέρ) 
    στ. Τεχνίτης οργάνων 

ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων  
η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) 
θ. Τεχνίτης ψυγείων 
ι.  Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιού) 
ια. Τεχνίτης βαφής 
ιβ. Τεχνίτης τροχών 
ιγ. Τεχνίτης συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων 
ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 
ιε. Τεχνολόγος Μηχανικός αυτοκινήτων  
ιστ. Διπλωματούχος Μηχανικός αυτοκινήτων 
ιζ. Τεχνίτης μικροφθορών 
ιη. Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου 
ιθ. Τεχνίτης μηχανοτρονικής 

3) «Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2»: Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Κατηγορίας 2 γνωρίζει να κάνει διακοπή τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ελέγχει τη 
διακοπή της υψηλής τάσης. Επίσης, είναι εκείνος που ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι 
επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης της κατηγορίας γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία 
σε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Αυτός ο τεχνίτης αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία 
ανακύκλωσης της μπαταρίας ανάλογα με τη βλάβη που έχει. Τέλος, έχει τη γνώση και την ικανότητα να 
θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια τόσο για τον ίδιο όσο και για το 
όχημα. Οι εργασίες που διεξάγονται από το τεχνικό αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται να εκτελούνται 
αποκλειστικά σε συστήματα υψηλής τάσης που δεν φέρουν τάση. Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Κατηγορίας 2 έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης, επίσης διενεργεί 
αυτόνομα εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης. Ο τεχνίτης αυτός εκπαιδεύει συνεργάτες ως τεχνίτες 
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ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν υπό επιτήρηση εργασίες σε 
εξαρτήματα που δεν σχετίζονται με την υψηλή τάση. Ο τεχνίτης αυτός εκπαιδεύει συνεργάτες ως 
υπαλλήλους που κατέχουν αρχική εκπαίδευση όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έτσι ώστε αυτοί να 
μπορούν να αναγνωρίζουν ένα όχημα υψηλής τάσης καθώς επίσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από 
τα συστήματα υψηλής τάσης. Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 έχει επαγγελματική 
εκπαίδευση και πιστοποίηση, θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να έχει εκπαιδευτεί από τον τεχνίτη 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 που διαθέτει ο Εισαγωγέας ή το Εργοστάσιο Κατασκευής για 
την εκτέλεση εργασιών σε συστήματα υψηλής τάσης. Ο τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 
πρέπει να έχει έγγραφη βεβαίωση έναρξης που την αποκτά μετά από εξετάσεις που περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό τμήμα. . 

    Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει πριν μία από τις ακόλουθες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207): 
    α.  Μηχανοτεχνίτης 
    β.  Ηλεκτροτεχνίτης 
    γ.  Τεχνίτης συστήματος πέδησης 
    δ.  Τεχνίτης ψυγείων 
    ε.  Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιού) 
    στ. Τεχνίτης βαφής 
    ζ.  Τεχνίτης συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων 
    η.  Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 
    θ.  Τεχνολόγος Μηχανικός αυτοκινήτων 
    ι.   Διπλωματούχος Μηχανικός αυτοκινήτων 
    ια.  Τεχνίτης μικροφθορών 
    ιβ.  Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου 
    ιγ.  Τεχνίτης μηχανοτρονικής 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Προσόντα και διαδικασία για την έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη για την εκτέλεση εργασιών 
επισκευής και συντήρησης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. 

1. Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οποιασδήποτε ανωτέρω κατηγορίας τεχνίτη για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

2. Για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη για ηλεκτροκίνητα οχήματα, ο υποψήφιος θα πρέπει: 
α.  Ο υπάλληλος που λαμβάνει αρχική εκπαίδευση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα μπορεί να είναι κάτοχος 

οποιασδήποτε ειδικότητες ή να μην έχει κάποια συγκεκριμένα τεχνική ειδικότητα. Όσον αφορά τους 
τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατηγορίας 1 ή 2 πρέπει να είναι κάτοχος μίας, τουλάχιστον εκ των 
αδειών άσκησης επαγγέλματος που αναφέρθηκε στο άρθρο 3 του παρόντος ανάλογα με την κατηγορία 
την οποία επιθυμεί να λάβει. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ειδικότητες τεχνιτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων ανάλογα με την Κατηγορία 1 ή 2. 
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α/α Ειδικότητα Τεχνίτη  

Τεχνίτες ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων 

Κατηγορία 
1 

Κατηγορία 
2 

1 Μηχανοτεχνίτης √  √ 

2 Ηλεκτροτεχνίτης  √ √ 

3 Τεχνίτης συστήματος πέδησης  √  √ 

4 Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων  √   

5 Τεχνίτης εξαερωτήρων - αναμικτήρων 
(καρμπιρατέρ)  √   

6 Τεχνίτης οργάνων  √   

7 Τεχνίτης αναρτήσεων   √   

8 Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων 
(σιγαστήρων)  √   

9 Τεχνίτης ψυγείων  √  √  

10 Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιού) √   √ 

11 Τεχνίτης βαφής  √  √ 

12 Τεχνίτης τροχών  √   

13 Τεχνίτης συσκευών αερίων καυσίμων για την 
κίνηση αυτοκινήτων √  √  

14 Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων  √ √ 

15 Τεχνολόγος Μηχανικός αυτοκινήτων  √ √ 

16 Διπλωματούχος Μηχανικός αυτοκινήτων √ √ 

17 Τεχνίτης μικροφθορών  √  √ 

18 Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου √   √  

19 Τεχνίτης μηχανοτρονικής  √  √ 
 
 β. Να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επιτυχημένης παρακολούθησης 
σεμιναρίων, την πιστοποίηση αυτή την παράσχει ο ΕΟΠΠΕΠ. Αυτά τα σεμινάρια έχουν 
προκαθορισμένη ύλη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ανάλογα με την κατηγορία του τεχνίτη που 
επιθυμεί ο υποψήφιος να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στο θεωρητικό μέρος η 
εκπαίδευση μπορεί να γίνει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (e-class). Όσο αφορά το πρακτικό μέρος της 
εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί μόνο δια ζώσης να εκπαιδευτεί.  
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων που ανήκουν στην αρχική εκπαίδευση πρέπει να είναι διάρκειας 
τεσσάρων (4) ωρών, από τις οποίες οι τρεις (3) ώρες θα είναι θεωρητικές και η μία (1) ώρα θα είναι σε 
πρακτική πάνω σε ηλεκτροκίνητο όχημα. Η εκπαίδευση του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να είναι διάρκειας εικοσιτεσσέρων (24) ωρών από τις οποίες οι δεκαέξι (16) 
ώρες θα είναι θεωρητικές και οι οκτώ (8) ώρες θα είναι σε πρακτική πάνω σε ηλεκτροκίνητο όχημα. Η 
ύλη για κάθε κατηγορία τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες τις 
κατηγορίας.  
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Η εκπαίδευση των υπαλλήλων και των τεχνιτών μηχανοκίνητων οχημάτων γίνεται είτε από Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ειδικά πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε από Τμήμα Ιδρύματος Ανώτατης ή Ανώτερης 
εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας 
στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευμένη ύλη και οι 
ώρες διδασκαλίας, είτε από επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων ο οποίος 
πρέπει να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας ως εκπαιδευτής από το εργοστάσιο κατασκευής. Η 
επιστημονική και τεχνική επάρκεια των εκπαιδευτών προκύπτει από ονομαστική κατάσταση, στην 
οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα καθενός από αυτούς και θα συνοδεύει την οικεία βεβαίωση 
εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτή. Στην περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των εκπαιδευτών 
περιλαμβάνεται και επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η βεβαίωση εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται και από τη βεβαίωση 
επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων. 

 
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση έναρξης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη για την εκτέλεση 
εργασιών επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη για την εκτέλεση 
εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων για ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι τα εξής: 
α) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας 

(ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου). 
β) Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 1575/1985 επιβαλλομένου σχετικού 

παραβόλου. 
γ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες όμοιων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν: 

-  ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις 
των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων»), 

-  τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας. 
ε)  Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης με συνημμένη ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται 

η ιδιότητα του κάθε εκπαιδευτή και αν μεταξύ των εκπαιδευτών περιλαμβάνεται και επίσημος 
αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων για ηλεκτροκίνητα 
οχήματα και βεβαίωση επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής 
των εξαρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο β του παρόντος. 

στ) Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 4 της παραγράφου 2 του εδαφίου α του 
παρόντος. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας. 

2. Ειδικά για τους αλλοδαπούς και τους Έλληνες που διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας υποβάλλεται, 
αντί των ε και στ δικαιολογητικών τα εξής: 
-    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας 

με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή βεβαίωση της παρ. 1 περ. ε του άρθρου 5 του παρόντος. 
-  Ειδικότερα για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που το 

επάγγελμα του τεχνίτη για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης εξαρτημάτων τροφοδοσίας 
και λειτουργιάς κινητήρων για ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο (άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος) στο κράτος μέλος προέλευσης, απαιτείται αντί της ισοτιμίας τίτλων 
σπουδών, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που πιστοποιούνται από συγκεκριμένο τίτλο 
εκπαίδευσης σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) «Οδηγία 2005/36 EEL 255» 
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-  Πιστοποιητικό εργασίας που συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Το 
πιστοποιητικό αυτό εάν μεν έχει εκδοθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της 
αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του αλλιώς πρέπει να είναι επικυρωμένο από Ελληνική 
Προξενική Αρχή. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει σαφώς ο ακριβής χρόνος 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου στη συγκεκριμένη ειδικότητα. 

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα εκδοθεί θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια 
παραμονής τους στην Ελλάδα και ανανεώνεται αναλόγως του χρόνου της άδειας παραμονής. 

 
Άρθρο 6 

Λοιπές διατάξεις - υποχρεώσεις 

Σε ότι αφορά υποχρεώσεις – κυρώσεις και γενικότερα θέματα άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη για την 
εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις 
του ν. 1575/1985 (Α’ 207). Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  δύναται να διενεργεί 
τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται 
τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1575/1985 
(Α’ 207). 

 
Άρθρο 7 

Εκπαιδευτική ύλη 

Τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσει ο τεχνίτης κατηγορίας οδηγήσουν μετά από εξετάσεις στην απόκτηση 
βεβαίωσης εξειδίκευσης πάνω στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν θεωρία και 
πρακτική εξέταση πάνω σε ηλεκτροκίνητο όχημα. Η ύλη και η εμβάθυνση διαμορφώνεται και προσαρμόζεται 
ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του τεχνίτη του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Τα 
σεμινάρια πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο πεδίο ενημέρωσης των τεχνιτών που ενδεικτικά αφορά: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

2.1 Βασικές αρχές ηλεκτρισμού 
2.2 Μεγέθη ηλεκτρικού ρεύματος 
2.3 Συνεχής τάση (D.C.) / Εναλλασσόμενη τάση (A.C.) 
2.4 Μετατροπή εναλλασσόμενης τάσης σε Συνεχή – Ανόρθωση (A.C. / D.C.) 
2.5 Μετατροπή Συνεχούς τάσης σε Εναλλασσόμενο (D.C. / A.C.) – Αναστροφέας / Μετατροπής (Inverter) 
2.6 Μετατροπή συνεχούς τάσης σε συνεχή (D.C. / A.C.) 
2.7 Ηλεκτρικοί κινητήρες ή ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτρικά μοτέρ) 
2.8 Ηλεκτροκινητήρες συνεχούς / Εναλλασσόμενου ρεύματος 
2.9 Ανάκτηση της ενέργειας της πέδησης 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΙΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
3.1 Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα 
3.2 Ηλεκτρονική διαχείριση ενέργειας – Αρχές λειτουργίας 
3.3 Προγράμματα λειτουργίας – Έλεγχος 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
4.1 Τύποι μπαταριών 
4.2 Καλώδια υψηλής τάσης 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
5.1 Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
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5.2 Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΛΈΓΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

6.1 Περιοδική συντήρηση 
6.2 Εργασίες περιοδικής συντήρησης 
6.3 Κωδικοί διάγνωσης βλαβών των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
6.4 Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία 
6.5 Εργαλεία συντήρησης, επισκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων  
6.6 Συσκευές ελέγχου και διάγνωσης βλαβών. 

7. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
7.1 Κανονισμός αριθ. 100 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) 

— ECE R100: Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης [2015/505] 

7.2 2002/80/ΕΚ  της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προερχόμενες από μηχανοκίνητα οχήματα (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (L291 28.10.2002) 

7.3 2016/0248(NLE) Απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η 
Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και των συνημμένων κανονισμών στην 
ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Εξοπλισμός ασφάλειας τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Οι τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 1 και 2 φέρουν ειδικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια της 
επισκευής και της συντήρησης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από: 
- Μονωτικά γάντια (ΕΝ 60903)  
- Παπούτσια ασφαλείας (ΕΝ 60903) 
- Μάσκα προσώπου (ΕΝ 166) 
Στον εξοπλισμό του τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 προστίθενται και γάντια με αντοχή σε 
μηχανικά χτυπήματα όταν αυτός εκτελεί εργασίες σε μπαταρίες ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ο ανωτέρω 
εξοπλισμός είναι ο κατ’ ελάχιστος απαιτούμενος και προστίθεται στον εξοπλισμό των μέσων ατομικών 
μέτρων προστασίας που επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207) ή και τις υποδείξεις του 
τεχνίτη ασφαλείας. 
 

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Διάταξη και εξοπλισμός συνεργείων ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Ο χώρος εργασίας για την επισκευή και την συντήρηση ενός οχήματος ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
αποτελείται εντός του κτιρίου από τον κύριο χώρο επισκευής και τον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή 
φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος. Οι εγκαταστάσεις και στους δύο αυτούς χώρους πρέπει να είναι 
διαμορφωμένες με συγκεκριμένη διαγράμμιση και σήμανση έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων με 
ασφάλεια τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του. Εκτός από τους ανωτέρω χώρους εκτός του 
κτιρίου υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου έτσι ώστε 
εκεί να μπορούν να φυλάσσονται και να ελέγχονται τα οχήματα που πρέπει να μετρηθεί η σταθερότητα της 
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μπαταρίας τους σε περιπτώσεις για παράδειγμα μετά από ένα ατύχημα. Ο χώρος αυτός έχει συγκεκριμένη 
διαγράμμιση και σήμανση έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν οι 
απαραίτητες μετρήσεις στα ηλεκτροκίνητα οχήματα με ασφάλεια τόσο για το όχημα όσο και για τους 
εργαζόμενους του πριν αυτό μπορεί να εισέλθει μέσα στον κύριο χώρο επισκευής για περαιτέρω εργασίες 
επισκευής. 
 
Κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Ο κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων προτείνεται να έχει ελάχιστη 
επιφάνεια εικοσιτέσσερα τετραγωνικά μέτρα (24τ.μ.). Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει κίτρινη διαγράμμιση στο 
δάπεδο του. Τα όρια του κύριου χώρου εργασίας εκτός από την διαγράμμιση θα πρέπει να είναι καθορισμένα 
με χρήση ειδικής σήμανσης απαγόρευσης εισόδου στους μη έχοντες εργασία καθώς επίσης να γίνεται χρήση 
αλυσίδας πάνω σε κολωνάκια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χώρου και να μην επιτρέπεται η 
είσοδος στον συγκεκριμένο χώρο ατόμων που δεν έχουν αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει ανάγκη για αποκλειστική 
χρήση του κύριου χώρου που προορίζεται για την επισκευή και τη συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ο 
χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται για επισκευή και συντήρηση συμβατικών οχημάτων όταν δεν υπάρχει 
ανάγκη επισκευής ή συντήρησης ηλεκτροκίνητου οχήματος στον χώρο. Όταν όμως πραγματοποιείται 
επισκευή ή συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος τότε ο κύριος χώρος αυτός πρέπει να έχει την ειδική 
σήμανση απαγόρευσης εισόδου στο χώρο καθώς επίσης να τοποθετούνται τα διαχωριστικά κολωνάκια με τις 
αλυσίδες έτσι ώστε να απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία. 
Στον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος υπάρχει ένα ελάχιστος 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και στα συμβατικά οχήματα και περιγράφεται αναλυτικά στο π.δ. 78/1988 
(Α’ 201).  
Εκτός αυτού του εξοπλισμού πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας ελάχιστος εξοπλισμός όταν 
πραγματοποιούνται εργασίες στο ηλεκτροκίνητο όχημα.  
- Κατά την πραγματοποίηση συντήρησης και σέρβις σε ένα ηλεκτροκίνητο όχημά ο ειδικός ελάχιστος 

πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 Συσκευή σταθεροποίησης της μπαταρίας 
 Κάρτα ασφάλισης του ηλεκτροκίνητου οχήματος σε διαγνωστικό μηχάνημα. 

- Κατά την πραγματοποίηση εργασιών για την αφαίρεσης μπαταρίας από το ηλεκτροκίνητο όχημα ο 
ειδικός ελάχιστος πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 δύο παλέτες για αφαίρεση της μπαταρίας 
 ένας οδηγός τοποθέτησης μπαταρίας 

- Για τα συνεργεία ηλεκτροκίνητων οχημάτων που πραγματοποιούν επισκευή μπαταριών ο ειδικός 
ελάχιστος πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 ανιχνευτής διαρροής αέρα, 
 φορτιστής στοιχείου, 
 μονωμένες ασφάλειες "κλειδώματος" μπαταρίας, 
 καλύμματα επαφών στοιχείου, 
 κουτί για φορτιστή . 

- Κατά την πραγματοποίηση εργασιών για την επισκευή μετάδοσης του κινητήρα σε ηλεκτροκίνητο 
όχημα ο ειδικός ελάχιστος πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται περιλαμβάνει: 
 δοκός ανύψωσης, 
 οδηγός τοποθέτησης μοτέρ, 
 ανιχνευτής διαρροής αέρα, 
 ακρυλική ξύστρα. 

Τέλος, στα συνεργεία ηλεκτροκινήτων οχημάτων που πραγματοποιούν εργασίες φανοποιείας, αφού γίνει η 
αφαίρεση ορισμένων εξαρτημάτων υψηλής τάσης πριν πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ο ελάχιστα 
απαιτούμενος πρόσθετος εξοπλισμός είναι: 
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- βολτόμετρο, 
- ανιχνευτής διαρροών, 
- θερμόμετρο με λέιζερ. 
Ενώ για τις εργασίες που πραγματοποιούνται πάνω στο αλουμίνιο ο ελάχιστος απαιτούμενος προσθετος 
εξοπλισμός αποτελείται από: 
- ατσάλινη συρματόβουρτσα, 
- σφυρί για αλουμινένιες επιφάνειες, 
- καροτσάκι για μεταφορά αλουμινένιο πάνελ 
- πλαστικός χαρακτής γραμμών 
- καμινέτο συγκόλλησης 
- κραγιόν βαφής. 
 
Ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος 
Δίπλα στο χώρο επισκευής και συντήρησης του ηλεκτροκίνητου οχήματος πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος 
εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος όταν υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί από το 
αυτοκίνητο. Ακόμα και αν το συνεργείο δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην διαδικασία επισκευής των μπαταριών 
ο χώρος αυτός πρέπει να υπάρχει για να φυλάσσονται με ασφάλεια οι μπαταρίες πριν από την αποστολή τους 
ειδικούς χώρους ανακύκλωσης ή επισκευής της μπαταρίας. Αυτός ο χώρος απαιτείται να είναι ξεχωριστός και 
προτείνεται να έχει ελάχιστη επιφάνεια είκοσι τετραγωνικά μέτρα (20τ.μ.). Ο χώρος αυτός είναι περιμετρικά 
κλειστός με τοίχους μονωμένους και δάπεδο με ειδική διαγράμμιση. Η πόρτα εισόδου είναι τουλάχιστον δύο 
μέτρα (2μ.), ασφαλίζει και φέρει ειδική σήμανση. Η πρόσβαση στον ειδικό αυτό χώρο είναι περιορισμένη και 
επιτρέπεται μόνο σε τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2. Στο χώρο αυτό προτείνετε να υπάρχει 
ο ακόλουθος ελάχιστος εξοπλισμός: 
- Πάγκος εργασίας για την μπαταρία 
- Πάγκος εργασίας για ηλεκτρονικό υπολογιστή και φορτιστή 
- Δοχείο νερού που χωράει τουλάχιστον ένα στοιχείο 
- Ράφια για εργαλεία και εξοπλισμό. 
Στο χώρο αυτό φυλάσσονται ώσπου να μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους ανακύκλωσης οι κρίσιμες 
μπαταρίες των οχημάτων που έχουν έρθει για επισκευή και συντήρηση. Ο όρος κρίσιμη μπαταρία 
υποδηλώνει: 
- κάποια παραμόρφωση, ή  
- η θερμοκρασία τους δεν είναι η ενδεδειγμένη, ή  
- υπάρχουν εκπομπές αεριών/καπνών, ή 
- υπάρχει διαρροή των υγρών της, ή τέλος 
- έχει άλλα ελαττώματα που δεν μπορούν οι τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2 να 

διαγνώσουν ή και να επιδιορθώσουν. 
Αυτές τις κρίσιμες μπαταρίες τις χειρίζονται μόνο οι τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2, αφού 
έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους ίδιους και για τον χώρο. Οι τεχνίτες αυτοί θα 
πρέπει να φορούν φόρμα/προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης, προστατευτικά γάντια, μάσκα για τα 
σωματίδια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια υψηλής τάσης (αντοχή σε τάση μεγαλύτερη των 
60Volt). 
Οι κρίσιμες μπαταρίες τοποθετούνται μέσα σε ειδικό κιβώτιο μεταφοράς όπου είναι εξοπλισμένο με σύστημα 
εξάτμισης φίλτρου ενεργού άνθρακα. Το κιβώτιο μεταφοράς αυτό είναι μίας χρήσης μόνο και μεταφέρει 
μεμονωμένες μπαταρίες. Το ειδικό κιβώτιο μεταφοράς μπορεί να έχει μεγέθη (S:small, M:medium, L:large, 
XL:extra large) ανάλογα το μέγεθος της μπαταρίας που θα μεταφερθεί. Για την συσκευασία των κρίσιμων 
αυτών μπαταριών χρειάζεται η συνεργασία δύο (2) τεχνιτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2. Το 
κιβώτιο φέρει ειδική σήμανση πάνω του αλλά και στα συνοδευτικά του έγγραφα.  
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Ειδική σήμανση κιβωτίου μεταφοράς 

 
Η μεταφορά αλλά και η συσκευασία τις κρίσιμης μπαταρίας γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του ΕΕ 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(ADR) και των συνημμένων κανονισμών στην ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN) (2016/0248(NLE)).  
 
Χώρος αναμονής και ελέγχου 
Εκτός του κτιρίου αλλά εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου πρέπει να υπάρχει ένας ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για 
την φύλαξη και τον έλεγχο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που φέρουν κρίσιμες μπαταρίες. Σε αυτό τον χώρο 
τοποθετούνται τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μετά από ατυχήματα. Ο χώρος αυτός έχει διαστάσεις (13m x12m) 
και έχει συγκεκριμένη διαγράμμιση στο δάπεδό της αλλά και περιμετρικά πρέπει να ασφαλίζει με ειδική 
σήμανση έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία. Η πρόσβαση στον χώρο αυτό 
είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε τεχνίτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων Κατηγορίας 2. 
Στο σχήμα που ακολουθεί είναι φαίνεται ένα σκαρίφημα του χώρου αναμονής και ελέγχου των 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων  

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης γίνεται σύμφωνα με την 
εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ). 
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ΑΡΘΡΟ 11 

Λοιπές διατάξεις – υποχρεώσεις 

Σε ότι αφορά υποχρεώσεις – κυρώσεις και γενικότερα θέματα ανάληψης εργασίας επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων από ένα συνεργείο, εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207) 
και του π.δ. 78/1988 (Α’ 34). Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας δύναται να 
διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται 
τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1575/85. 
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