
             
 
                                                     Όνομα: ………………………………………………                                                      
                                                     Α.Δ.Τ.:  ……………………………………………… 
                                                     Ημερομηνία γέννησης: ......................................... 
                                                     Τόπος γέννησης: ................................................... 
                                                      Επάγγελμα: ..........................................................    
                                                      Διεύθυνση: ............................................................ 
 
 
Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, 
 
 Με τη παρούσα υποβάλλω την συνημμένη αίτηση για παραχώρηση 
Πιστοποιητικού Ικανότητας:  
Εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
 
Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών τηρείται Αρχείο 
Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και 
των Κανονισμών.   
 
 
Ημερομηνία: ………………………..    ……………………………. 
 
                     Υπογραφή 
Σημείωση: 
Η παρούσα αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα. Με την αίτηση επιδεικνύεται Δελτίο 
Ταυτότητας και  υποβάλλεται: 
 
1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  
2. Πιστοποιητικό σωματικής,  διανοητικής και ψυχικής υγείας από ιατρό. 
3. Βεβαίωση από κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας ότι έχετε θητεύσει ως βοηθός του 
υπό την εποπτεία του και κρίνεστε από αυτόν ικανός.  

      Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών θα σας καθορίσει σε χρονικό διάστημα το πολύ ενός 
μηνός τις ημερομηνίες σχετικής προφορικής και πρακτικής εξέτασης.  

        
      Σημειώνεται ότι για κατόχους αντίστοιχου σε ισχύ Πιστοποιητικού Ικανότητας που 

εκδίδεται από Κράτος Μέλος της Ε.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή των 
προαναφερόμενων, εάν ο αιτητής παρουσιάσει με την αίτηση του το εν λόγω 
πιστοποιητικό δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο στην ελληνική. Στην περίπτωση 
αυτή ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών καθορίζει το πολύ εντός ενός μηνός την 
ημερομηνία σχετικής συνέντευξης με τον αιτητή.       

 
      Οι ημερομηνίες προφορικής και πρακτικής εξέτασης ή συνέντευξης καθορίζονται έτσι 

ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα το πολύ τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον αιτητή. 
 
............................................................................................................................................ 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
 



 
Πιστοποιητικό Ικανότητας 

(Κανονισμός 30) 
 

 
Νο. ΠΙΚ………/……… 

                                                                                                                                 (για υπηρεσιακή χρήση) 
  

(συμπλήρωσε τα κενά) 
 

Πιστοποιείται ότι ……………………………………………………………………….....(όνομα) 
με Αρ. Δελτ. Ταυτότητας ………………………………………………………………………... 
από ……………………………………………………………………………………………...… 
έχει εξεταστεί και θεωρείται ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να εκτελεί τις ακόλουθες 
εργασίες:  

(συμπλήρωσε εργασίες)  
(α) .......................................................................................................................        
(β)  ......................................................................................................................  
(γ) .......................................................................................................................        
(δ)  ......................................................................................................................         
(ε)  ......................................................................................................................         

 
Το πιο πάνω πρόσωπο οφείλει: 

 
(για υπηρεσιακή χρήση) 

 
(α) Να ζητά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των αδειών το σκοπό των 

οποίων αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας, να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους 
τους και να μην εκτελεί την εργασία αν δεν κατέχει σχετικό αντίγραφο της εν 
λόγω άδειας.  

 
(β)   Να μην έχει στη κατοχή του οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες εκτός αν ενεργεί 

σύμφωνα με το περιεχόμενο άδειας ή έγκρισης που παραχωρήθηκε από τον 
Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών  και η οποία φέρει το όνομα του.  

 
 Το παρόν πιστοποιητικό λήγει την 31η  Δεκεμβρίου …………………………………… 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία …………………......               …………………………………………… 
                Υπογραφή 
 
 
Σημείωση: 
ΟΙ εργασίες αφορούν: 
1. Μεταφορά ή/ και χρήση πυρίτιδας ανατινάξεων ή άλλων εκρηκτικών 

ανατινάξεων χαμηλής εκρηκτικότητας. 
2. Μεταφορά ή/ και χρήση πυροτεχνημάτων υψηλής εκρηκτικότητας.  
3. Όλες τις εργασίες στις οποίες εμπλέκονται οι διάφοροι τύποι εκρηκτικών 

υψηλής εκρηκτικότητας (αποθήκευση, κατοχή, μεταφορά ή/ και χρήση).  
  
 


