
ΝΟΜΟΣ: 6422/34 
 
Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του 
µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού. 
(ΦΕΚ 412/Α/28-11-34) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Έχοντες υπόψη το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον, ψηφισθέντα 
υπό της Βουλής και της Γερουσίας. 
 

Άρθρον 1. 
 

Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλµατος του µηχανολόγου µηχανικού, του ηλεκτρολόγου και του 
ναυπηγού επιτρέπεται διατηρουµένων εν ισχύϊ των σχετικών διατάξεων του νόµου 5334, εφ’ 
όσον και καθ’ όσον ούτος ισχύει, µόνον: α΄) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα µηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ανωτάτης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής. – β΄) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτων τεχνικών σχολών 
ετέρων ειδικοτήτων και ευδοκίµως ασχοληθέντας εις την µηχανολογίαν, την ηλεκτρολογίαν και 
την ναυπηγίαν, εφ’ όσον ούτοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 1930 εις εν των 
τµηµάτων µηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων του τεχνικού επιµελητηρίου της Ελλάδος. - γ΄) Εις 
τους µέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωµατούχους µέσων τεχνικών σχολών και επί οκταετίαν 
ασκήσαντας το επάγγελµα του επιστήµονος µηχανικού µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή 
ναυπηγού, ως και εις τους επί 14ετίαν τουλάχιστον µέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας 
αποδεδειγµένως το επάγγελµα του επιστήµονος µηχανικού µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή 
ναυπηγού, ως προϊστάµενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών εταιρειών, απασχολουµένοι εις 
σχετικάς εργασίας, εφ’ όσον επί των προσαγοµένων υπό του ενδιαφεροµένου στοιχείων υπάρξη 
σύµφωνος γνώµη της ανωτάτης σχολής µηχανολόγων και ηλεκτρολόγων του Ε. Μ. 
Πολυτεχνείου. 
 

Άρθρον 2 
 
Μόνον διπλωµατούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών 
της αλλοδαπής σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανικός». 
Ειδικώτερον δε τον τίτλον «διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος 
ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή «διπλωµατούχος µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος µηχανικός» ή 
«διπλωµατούχος ναυπηγός» δικαιούνται να φέρωσι µόνον οι διπλωµατούχοι των οικείων 
ανωτάτων τεχνικών σχολών. 
 

Άρθρον 3 
 
∆ι’ απλάς µηχανολογικάς ή ηλεκτρολογικάς ή ηλεκτροµηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται 
θέλουσι καθορισθή και καταταχθή δια των εκδοθησοµένων διαταγµάτων, συµφώνως τω άρθρω 
5 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος, άνευ όµως χρήσεως του 
τίτλου «διπλωµατούχου µηχανολόγου» ή «διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου» ή «διπλωµατούχου 
µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου» ή «διπλωµατούχου ναυπηγού»: - 1) Κατόπιν αδείας µεν του επί 
της Συγκοινωνίας υπουργού, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του συµβουλίου 
σιδηροδρόµων: α΄) Εις τους πτυχιούχους µέσων αναγνωρισµένων τεχνικών σχολών αντιστοίχου 
ειδικότητος µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. – β΄) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων σχολών αντιστοίχου 
ειδικότητος µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου. – γ΄) Εις τεχνίτας 
πείρας εφωδιασµένους δια σχετικών πτυχίων αναλόγως της ειδικότητος και της πείρας αυτών 
παρά της διευθύνσεως σιδηροδρόµων υπουργείου Συγκοινωνίας. – 2) Αυτοδικαίως δε και άνευ 



της ως άνω αδείας του επί της Συγκοινωνίας υπουργού εις τους κεκτηµένου δίπλωµα ανωτάτης 
τεχνικής σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων. – Η διαδικασία της απονοµής 
αδειών ή πτυχίων εξασκήσεως επαγγέλµατος των ανωτέρων κατηγοριών, της συνθέσεως των 
τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής εξετάστρων, µη δυναµένων να 
υπερβώσι τας 300 δραχµάς καθ’ υποψήφιον, ως και των λοιπών λεπτοµερειών, 
καθορισθήσονται δια διατάγµατος προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού και κατόπιν 
συµφώνου γνωµοδοτήσεως του συµβουλίου σιδηροδρόµων. – Αι ανωτέρω άδειαι ή πτυχία 
υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήµου δραχµών 100. 
 

Άρθρον 4 
 
Προκειµένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συµπληρώσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως 
χηµικών εγκαταστάσεων, απαιτείται, πλην της µελέτης του µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή 
µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, και τοιαύτη παρά διπλωµατούχου χηµικού µηχανικού, εκτός εάν 
πρόκειται περί απλών χηµικών εγκαταστάσεων, τας οποίας δικαιούνται να εκτελώσι και οι εν 
άρθρω 1 του παρόντος αναφερόµενοι µηχανικοί. – Ο χαρακτηρισµός των χηµικών 
εγκαταστάσεων γενήσεται δια διαταγµάτων, εκδοθησοµένων υπό των υπουργών της Εθνικής 
Οικονοµίας και Συγκοινωνίας µετά σύµφωνον γνώµην των αρµοδίων συµβουλίων των 
υπουργείων τούτων. 
 

Άρθρον 5 
 
∆ια διαταγµάτων, προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού µετά σύµφωνον γνωµοδότησιν 
του συµβουλίου σιδηροδρόµων, καθορισθήσονται: α΄) Η κατ’ ειδικότητας και κατηγορίας 
αναλόγως της σηµασίας και του µεγέθους αυτών διαίρεσις των µηχανολογικών, 
ηλεκτρολογικών ή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. – β΄) Ο τρόπος της συστηµατικής 
διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως, ως και τα της 
επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζοµένων 
λεπτοµερώς και των σχετικών προς τας υποβαλλοµένας µελέτας µετά σχεδίων, υπολογισµών, 
υποµνηµάτων και περιγραφών. – γ΄) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου δι’ 
ηλεκτροµηχανολογικά εν γένει έργα. 
 

Άρθρον 6 
 
Εν τη εννοία των εγκαταστάσεων τούτων περιλαµβάνεται: –1) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις 
µηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως µετά των συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν 
έχουσα την εξυπηρέτησιν της βιοµηχανίας. – 2) Πάσα εγκατάστασις µηχανηµάτων εν γένει 
µετά των συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται µέσω µηχανικού 
κινητήρος οιασδήποτε φύσεως. –3) Πάσα εγκατάστασις ατµολεβήτων, ατµοδοχείων και 
δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων, καµίνων ή κλιβάνων 
οιασδήποτε φύσεως µετά των συναφών διασκευών. –4) Πάσα εγκατάστασις σκοπόν έχουσα την 
παραγωγήν, εναποθήκευσιν και διανοµήν υγρών ή αερίων καυσίµων προς φωτισµόν, θέρµανσιν 
ή κίνησιν µετά των συναφών διασκευών. –5) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και διανοµής 
θερµού ύδατος ή ατµού προς θέρµανσιν, ως και πάσα εγκατάστασις διανοµής ψυχρού και 
θερµού ύδατος. –6) Πάσα µηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων και 
ανυψωτικών µηχανών, και 7) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, µεταφοράς, µετατροπής, 
διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίαν χρήσιν, είτε προς χρήσιν τρίτων, µετά πάντων 
ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτάς µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων, ως και πάσα 
εγκατάστασις σχέσιν έχουσα µε τον ηλεκτρισµόν, π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις κ.λπ. – 
8) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας εργασίας. – 
Αι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί.  
 

Άρθρον 7 



 
Τα άρθρα 3,5 και 6 του παρόντος εφαρµόζονται αντιστοίχως προκειµένου και περί των 
ναυπηγών εις τας κάτωθι ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφεροµένας περιπτώσεις, των 
σχετικών εκτελεστικών διαταγµάτων εκδοθησοµένων προτάσει των υπουργών Συγκοινωνίας 
και Ναυτικών.  
α΄) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις συγκροτήµατος µηχανηµάτων και εργαλείων µετά των 
συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν ναυπηγείων και εργοστασίων 
ναυπηγοµηχανολογικών εργασιών.  
β΄) Πάσα εγκατάστασις ή σηµαντική διαρρύθµισις των προωστηρίων και των κυριοτέρων 
βοηθητικών µηχανηµάτων επί πλοίων.  
γ΄) Πάσα ναυπήγησις  µηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 30 τόννων 
και ιστιοφόρων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 200 τόννων, ως επίσης και πλωτών 
µηχανηµάτων, ήτοι βυθοκόρων, πλωτών γερανών ανελκυστικής ικανότητος ανωτέρας των 10 
τόννων και λοιπών.  
δ΄) Πάσα µετασκευή πλοίου επηρεάζουσα τα κύρια αυτού χαρακτηριστικά, ως και πάσα 
επισκευή αξίας ανωτέρας του ενός δεκάτου της κατά τον χρόνον της επισκευής αξίας του 
επισκευαζοµένου πλοίου.  
ε΄) Πάσα µελέτη και πραγµατογνωµοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφεροµένας εργασίας. 
 

Άρθρον 8 
 
∆ι’ άπαντας τους δυνάµει του παρόντος νόµου ασκούντας το επάγγελµα του µηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού, ή τους έχοντας τον τίτλον του 
«διπλωµατούχου µηχανικού», εφαρµόζονται αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος διατάγµατος 
«περί καθορισµού των εις τους ιδιώτας µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, µηχανολόγους-
ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς µηχανικούς χορηγουµένων αµοιβών». Ως προς δε την εκδίκασιν 
των αµοιβών τούτων εφαρµόζονται αι εκάστοτε «περί εκδικάσεως των εξ αµοιβής των 
εργασιών πολιτικών µηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ. διαφορών µεταξύ τούτων και πελατών» 
διατάξεις. 
 

Άρθρον 9 
 
Ο παρά τας διατάξεις του παρόντος νόµου ασκών το επάγγελµα ή χρησιµοποιών τον τίτλον του 
διπλωµατούχου µηχανικού (µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή 
ναυπηγού) τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως 1-6 µηνών και 
δια χρηµατικής ποινής 2.000 έως 15.000 δραχµών. – Εν υποτροπή αι ρηθείσαι ποιναί 
διπλασιάζονται. 
 

Άρθρον 10 
 
Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου απασχολούµενοι εις την εκµετάλλευσιν και 
συντήρησιν των βιοµηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων και µη κεκτηµένοι τα υπό του παρόντος 
νόµου οριζόµενα προσόντα θεωρούνται ως έχοντες τοιαύτα δι’ ας θέσεις κατέχουσιν. Ούτοι 
λαµβάνουσι διπλώµατα ή πτυχία πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, βοηθών κλπ. βάσει 
διαβαθµίσεως των πτυχίων και διαδικασίας καθορισθησοµένων δια διατάγµατος, εκδιδοµένου 
προτάσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας εντός τριµήνου από της ισχύος του παρόντος. 
Ο παρών νόµος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της γερουσίας και παρ’ Ηµών σήµερον 
εκδοθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του 
Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 26 Νοεµβρίου 1934 
 

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ 
 

Οι Υπουργοί 
 

Επί της ∆ικαιοσύνης 
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ 

Επί της Εθνικής Οικονοµίας Υφ/γος 
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Επί της Συγκοινωνίας Υφ/γος 
Κ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ 

Επί των Ναυτικών 
ΑΛ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 28 Νοεµβρίου 1934 
 

Ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης 
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ 


