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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) 

   
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:  

 
 

  

Μέρος B  Δήλωση Μελετητή Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης..  

Εγώ ο Μελετητής της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης..................................................................................................................  
αναφέρομαι στην αίτηση του/της/των ............................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................................................................... 
για έκδοση άδειας οικοδομής για συμβατική οικοδομή / οικοδομή σύμφωνα με την Εντολή Αρ.1/2005 αναφορικά με 
Προκατασκευασμένες και Ξύλινες Προκατασκευασμένες Οικοδομές (διαγράψετε ότι δεν ισχύει), στο τεμάχιο με 
Αρ............................................................. Αρ. Σχεδίου (Φ/Σχ)..................................Τμήμα.................... και  Αρ. Πιστοποιητικού 
Εγγραφής ................................................ για το οποίο χορηγήθηκε η Πολεοδομική Άδεια με Αρ. ................................... 
ημερομηνίας .....................(συμπληρώνεται μόνο αν ισχύει) και δηλώνω υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι: 
 
(1) Υποβάλλω Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με στοιχεία .................................................... και ημερ....................... 

(στο εξής «Μελέτη»), για την αίτηση έκδοσης άδειας οικοδομής με τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω. 
 

(2) Η Μελέτη αντιστοιχεί προς την κατασκευή για την οποία υποβλήθηκε η προαναφερόμενη αίτηση έκδοσης άδειας 
οικοδομής, λαμβάνει υπόψην και ακολουθεί τα Πρότυπα και τους Κώδικες Πρακτικής που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της, και περιλαμβάνει: 
 

 (α) Σχέδια, στα οποία καταγράφεται η θέση, ο τύπος εξοπλισμού και υλικών και, όπου είναι απαραίτητο, οι διαστάσεις 
τους,  

 (β) Προδιαγραφές εξοπλισμού και υλικών κατασκευής και, όπου είναι απαραίτητο, την περιγραφή λειτουργίας και την 
περιγραφή συστημάτων και εξοπλισμού,  

 (γ) Τεύχος υπολογισμών, και  

 (δ) Μονογραμμική διάταξη κυκλωμάτων, συστημάτων και εξοπλισμού.  

(3) Αποδέχομαι ότι η Αρμόδια Αρχή είναι δυνατόν, κατά την κρίση της, να αναθέσει σε Ελεγκτή Ηλεκτρολογικών Μελετών 
τον έλεγχο της Μελέτης, και σε τέτοια περίπτωση δεσμεύομαι να παράσχω οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία η 
οποία δυνατόν να απαιτηθεί από την Αρμόδια Αρχή.  
 

(4) Δεν θα αναλάβω άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε εργασία ή/και εργοληψία ή/και εφαρμογή της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης για την οποία εκπόνησα την Μελέτη.  
 

(5) Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της 
αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής.  
 

(6) Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Έντυπο είναι απόλυτα αληθή και ορθά κα αναγνωρίζω ότι φέρω ευθύνη για 
την Μελέτη την οποία και υπογράφω.  
 

 Ονοματεπώνυμο Μελετητή Ηλεκτρολ. Εγκατάστασης................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: ...................................................Αριθμός Βεβαίωσης ΕΤΕΚ:................................................. 
Αριθμός Μητρώου Η.Μ.Υ (για κατόχους Ειδικής Εξουσιοδότησης)............................................................................... 
Υπογραφή: ....................................................................................... Ημερομηνία:............................................................ 

 


