
Εγκαηάζηαζη, Βαθμονόμηζη, Έλεγσορ και Επιθεώπηζη Σςζκεςών Πεπιοπιζμού 
Τασύηηηαρ ζε οσήμαηα 

Λίζηα ελέγσος ζςνοδεςηικών εγγπάθων 

Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 Ταςηόηηηα ηος αιηηηή (για θςζικά ππόζωπα): 
o Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο 

 Ταςηόηηηα ηος αιηηηή (για νομικά ππόζωπα): 
o Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα 

ηνπο κεηόρνπο 

o Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηνλ δηεπζπληή/γξακκαηέα 

o Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηε δηεύζπλζε ηνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο. 

     Τα πην πάλσ πνπ εθδίδνληαη από ην Τκήκα Εθόξνπ Εηαηξεηώλ θαη Επίζεκνπ Παξαιήπηε 

 Κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ: 
o Απνδεηθηηθό/ά γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ππνζηαηηθνύ ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ δειώλεηαη. 

Απνδεθηά ηεθκήξηα είλαη, αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ελνηθηαδόκελν, ζπκθσλεηηθό ελνηθίαζεο γηα ρξήζε ηνπ γηα ηνλ 
ζθνπό πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

o Σρέδην/α θάηνςεο ππνζηαηηθνύ ζε θιίκαθα  1:100, πνπ λα δείρλνπλ, ηηο δηαζηάζεηο 
δαπέδνπ (σθέιηκν ρώξν), ηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν γηα ηηο βαζκνλνκήζεηο θαη ηνπο 
αθάιππηνπο ρώξνπο. 

o Σε πεξίπησζε πνπ ζην ζρέδην δελ πεξηέρνληαη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνύλ λα 
ππνβιεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη άιια ζρέδηα ή/θαη έγγξαθα, όπσο ηνκή, όςεηο, 
ρσξνηαμηθό, κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζόδνπο/εμόδνπο, ρώξν πγηεηλήο, 
ζηάζκεπζεο, γξαθείν, πιηθά θαηαζθεπήο ηνίρσλ, παηώκαηνο, ζηέγεο, θιπ. 

 Εξοπλιζμόρ: 
o Αληίγξαθν/α ησλ ηερληθώλ νδεγηώλ/εγρεηξηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ηερληθή πιεξνθόξεζε γηα 

ην κεράλεκα βαζκνλόκεζεο θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα δηεμάγεη βαζκνλόκεζε ζε ζπζθεπέο 
πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ3 θαη Ν3, ή 

o βεβαίσζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο βαζκνλόκεζεο  πνπ λα πηζηνπνηεί 
απηή ηε δπλαηόηεηα. 

o Βεβαίσζε από έλα θαηαζθεπαζηή ζπζθεπώλ πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο, γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπ 
ζπλεξγείνπ λα βαζκνλνκεί ζπζθεπέο πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε 
νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ3 θαη Ν3. 

 Πποζωπικό ζςνεπγείος: 
o Απνδεηθηηθό από ην Τκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ σο 

απηνηειώο εξγαδόκελνο. Τν απνδεηθηηθό κπνξεί λα είλαη, είηε απόδεημε ηεο ηειεπηαίαο 
πιεξσκήο ησλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (απόδεημε είζπξαμεο εηζθνξώλ θαη ηέινπο), ή 
βεβαίσζε από ην ΤΚΑ όηη ην πξόζσπν απηό είλαη αζθαιηζκέλνο σο απηνηειώο 
εξγαδόκελνο (ηζρύεη κόλν γηα θπζηθά πξόζσπα). 

o Απνδεηθηηθό ηεο εξγνδόηεζεο ηνπ/ησλ ηερλίηε/ηώλ ζηελ εηαηξεία από ην Τκήκα Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ. Τν απνδεηθηηθό κπνξεί λα είλαη, είηε ε ηειεπηαία θαηάζηαζε απνδνρώλ θαη 
εηζθνξώλ ηνπ ΤΚΑ πνπ λα ζπλνδεύεηαη από ηελ απόδεημε είζπξαμεο εηζθνξώλ θαη ηέινπο 
γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, ή βεβαίσζε από ην ΤΚΑ όηη ην/ηα πξόζσπν/α απηό/ά είλαη 
αζθαιηζκέλν/α σο κηζζσηόο/νί ζηελ εηαηξεία (ηζρύεη κόλν γηα ηηο εηαηξείεο). 

o Αληίγξαθν/α ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ/ησλ ηερλίηε/ησλ (ηζρύεη κόλν γηα 
ηηο εηαηξείεο). 

o Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο ηνπ/ησλ ηερλίηε/ησλ ζε ζπζθεπέο πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο, είηε 
από θαηαζθεπαζηή ζπζθεπώλ πεξηνξηζκνύ ηαρύηεηαο, είηε από θαηαζθεπαζηή νρεκάησλ 
θαηεγνξίαο Μ3 κε κέγηζην βάξνο άλσ ησλ δέθα ηόλσλ ή νρεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο Ν3, ή 

o βεβαίσζε/εηο από ηελ/ηο εηαηξεία/εο πνπ εθπαηδεύηεθε/αλ ν/νη ηερλίηεο/ηεο. 

o Αληίγξαθν/α ζρεηηθνύ/ώλ πηπρίνπ, δηπιώκαηνο θιπ, σο απνδεηθηηθό/ά ησλ πξνζόλησλ 
ηνπ/ησλ ηερλίηε/ώλ, θαη 

o Απνδεηθηηθό/ά ζρεηηθήο πείξαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αθαδεκατθά πξνζόληα (όπνπ 
εθαξκόδεηαη), πνπ λα θαιύπηνπλ ηελ απαηηνύκελε ρξνληθή πεξίνδν. Απνδεθηά ηεθκήξηα 
κπνξεί λα είλαη, βεβαίσζε από ην ΤΚΑ, ή/θαη θαηάζηαζε αζθαιηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ, ή/θαη 
απνδείμεηο είζπξαμεο εηζθνξώλ θαη ηέινπο, ή/θαη θαηαζηάζεηο απνδνρώλ θαη εηζθνξώλ ηνπ 
ΤΚΑ, ή/θαη άδεηα ηερλίηε νρεκάησλ ζηελ εηδηθόηεηα. 
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