
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 7 Ιουνίου 1946 
 
Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών µηχανηµάτων (πλην 
ανελκυστήρων). 
(ΦΕΚ 228/Α/31-7-46) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ'όψιν τον νοµ. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου 
µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού κλπ.», το άρθρ. 12 του Νόµ. 2979/1922 «ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ως επίσης την υπ' Μεταφορών Συµβουλίου Σιδηροδρόµων και τέλος την υπ' 
αριθµ. 168/46 γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας. 
Προτάσει του ηµετέρου επί των Μεταφορών Υπουργού απεφασίσοµεν και διατάσσοµεν. 
 

Άρθρον µόνον. 
 
Το από 25.5.38 Β.∆/γµα «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' Ειδικότητος ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και 
µεταφοράς, συµπληρούται ως κατωτέρω: 
 

Αρθρον 1. 
 
Εις τους µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάγµατος χειριζοµένους ηλεκτροκίνητα 
ανυψωτικά µηχανήµατα (πλην ανελκυστήρων) χορηγείται άδεια χειριστού ανυψωτικών 
ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων άνευ εξετάσεων επί τη προσκοµίσει υπευθύνου δηλώσεως του 
εργοδότου των ότι κατέχουσι ήδη παρ’ αυτώ την θέσιν χειριστού ηλεκτροκινήτου 
ανυψωτικού µηχανήµατος τουλάχιστον από διετίας. 
Αι σχετικαί δηλώσεις δέον να υποβληθώσι δι’ αιτήσεως υπό των ενδιαφεροµένων µετά δύο 
φωτογραφιών και του εκάστοτε αναλόγου χαρτοσήµου εις την Ηλεκτρολογικήν ∆ιεύθυνσιν 
του Υπουργείου Μεταφορών εντός προθεσµίας τριών µηνών από της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγµατος, δυναµένης να παραταθή δι’ αποφάσεως του επί των Μεταφορών 
Υπουργού επί εν εισέτι τρίµηνον, άλλως οι αιτούντες θα υπόκεινται εις τας διατάξεις του 
κατωτέρου άρθρου αφορώντος την χορήγησιν πτυχίων εις νέους χειριστάς ανυψωτικών 
µηχανηµάτων. 
 

Αρθρον 2. 
 
Χορηγείται κατόπιν εξετάσεων άδεια εξασκήσεως του επαγγέλµατος χειριστού 
ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών µηχανηµάτων εις τεχνίτας τους έχοντας να επιδείξωσι 
πρακτικήν εξάσκησιν εν τη ειδηκότητι ταύτη τουλάχιστον 4 ετών και ηλικίαν 21 έτους 
συµπεπληρωµένην.  
Η ως άνω άδεια χορηγείται επίσης κατόπιν εξετάσεων. 
α) Εις τους κατόχους αδείας εξασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτροτεχνίτου πάσης 
ειδικότητος, εφ' όσον έχουσι να επιδείξωσι πρακτικήν εξάσκησιν εν τη ειδικότητι 
τουλάχιστον 6 µηνών και  
β) Εις τους έχοντας εξάσκησιν εις πάσης φύσεως ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις τουλάχιστον 4 
ετών και ενός έτους εις τον χειρισµόν ανυψωτικών ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων και 
ηλικίαν 21 έτους συµπεπληρωµένην. 
 

Άρθρον 3. 
 



Άπασαι αι γενικαί διατάξεις σχετικώς µε την υποβολήν αιτήσεων δικαιολογητικών, 
εξετάστρων και λοιπών, αι ισχύουσαι εκάστοτε δια τους ηλεκτροτεχνίτας ετέρων 
ειδικοτήτων, ισχύουσι και δια τους χειριστάς ανυψωτικών ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων. 
Εις τον αυτόν επί των Μεταφορών Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος. 
 

Εν Αθήναις τη 7 Ιουνίου 1946 
 

Εν ονόµατι του Βασιλέως 
 

Ο Αντιβασιλεύς 
† Ο Αθηνών ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

 
Ο επί των Μεταφορών Υπουργός 
∆ΗΜ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 


