ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 7/4/1954
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 13-2-36 Β. ∆ιατάγµατος «περί
συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη
µεταγενεστέρως και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
(ΦΕΚ 61/Α/7-4-1954)
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ΄όψιν τον Νόµον 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του
Μηχανολόγου-Μηχανικού κλπ» και ιδία τα άρθρα 3, 5 και 10 αυτού, το άρθρον 12 του
Νόµου 2979/1922 «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την υπ΄ αριθ. 4 π.ε. σύµφωνον γνώµην
του αρµοδίου Συµβουλίου Ενεργείας, ως και την υπ΄ αριθ. 97 έ.έ. γνωµάτευσιν του
Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού,
απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν.
Άρθρον 1
Η 5η παράγραφος του άρθρου 18 του από 13.2.36 Β.∆. «περί συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος
«περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», ως
συνεπληρώθη δια του άρθρου 1 του από 15.11.1937 Β.∆. «περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως των άρθρων 18 και 19 του από 13.2.36 Β.∆. κλπ», αντικαθίσταται ως
κατωτέρω:
«Ωσαύτως άδειαι εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δύνανται να
χορηγηθώσιν εις τους αναδόχους ήλεκτροφωτισµού εφ’ όσον εν τη εξυπηρετουµένη υπ’
αυτών περιοχή δεν υπάρχουσιν εγκατεστηµένοι πλείονες του ενός αδειούχοι εγκαταστάται Α΄
Ειδικότητος.
∆ια την χορήγησιν της εν λόγω αδείας εις τους αναδόχους ηλεκτροφωτισµού, ούτοι δέον να
προσκοµίσωσι:
α) Υπεύθυνον δήλωσιν του κατ΄χου αδείας Α΄ Ειδικότητος ισχύος τουλάχιστον 5 χιλιοβάττ,
ισχύουσαν εις την υπό του αναδόχου εξυπηρετουµένην περιοχή, ότι αναλαµβάνει δια
λογαριασµόν του αναδόχου υπευθύνως την εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων εν τη υπό του αναδόχου εξυπηρετουµένη περιοχή και
β) Βεβαίωσιν της οικείας αστυνοµικής αρχής ότι εν τη υπ΄ όψει περιοχή δεν υπάρχουσιν
εγκατεστηµένοι πλείονες του ενός αδειούχοι εγκαταστάται Α΄ Ειδικότητος.
Αι ως άνω άδειαι ισχύουσι µόνον δια την υπό του αναδόχου εξυπηρετουµένην περιοχήν και
υπόκεινται εις θεώρησιν ανά διετίαν.
Αι εις τους αναδόχους ηλεκτροφωτισµού χορηγούµεναι άδειαι ανακαλούνται, α) εφ΄ όσον ο
ανάδοχος παύσει να χρησιµοποιή κατά την εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων τον αδειούχον εγκαταστάτην τον αναλαβόντα υπευθύνως την εκτέλεσιν
εγκαταστάσεων επ΄ ονόµατι του αναδόχου και β) εφ΄ όσον ανακαλείται ή µεταφέρεται εις
ετέραν περιοχήν ή άδεια του αναλαβόντος δια λογαρισµόν του αναδόχου την εκτέλεσιν
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αδειούχου».
Άρθρον 2
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 (Γενικών διατάξεων) του από 4.11.1949 Β. ∆ιατάγµατος «περί
συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23.2.1938 Β.∆. «περί τροποποιήσεως του από
13.2.1936 Β.∆. κλπ», αντικαθίστανται ως εξής:
«Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Β. ∆ιατάγµατος ή χορήγησις αδειών εγκαταστάτου
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται εις υπαλλήλους επιχειρήσεων

παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 1ου
του παρόντος ∆ιατάγµατος , εις ∆ηµοσίους, ∆ηµοτικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Τραπεζών, ως και Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας».
Άρθρο 3
Η παράγρ. 3 εδαφ. α΄ του άρθρου 1 του από 4.11.1949 Β.∆. «περί συµπληρώσεως και
τροποποιήσεως του από 23.2.48 Β.∆. «περί τροποποιήσεως του από 13.2.36 Β.∆. «περί
συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων» τροποποιείται ως κατωτέρω:
«Η άδεια χειριστού κινηµατογράφου χορηγείται επίσης κατόπιν εξετάσεων εις τους µη
φοιτήσαντας εις µίαν των ανεγνωρισµένων µέσων ή κατωτέρων Τεχνικών Σχολών:
α) Εις τους ήδη κατόχους αδείας βοηθού χειριστού κινηµατογράφου εφ΄ όσον κέκτηνται
αδείας ηλεκτροτεχνίτου οιασδήποτε ειδικότητος».
Άρθρον 4
Το άρθρο 7 του από 28.2.46 Β.∆ιατάγµατος «περί τροποποιήσεως του από 27.9.45 Β.∆. «περί
τροποποιήσεως του από 16.7.40 Β.∆. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από
13.2.36 Β.∆. «περί συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων
επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» αντικαθίσταται δια του κατωτέρου:
«1ον) Χορηγείται άδεια βοηθού χειριστού κινηµατογράφου κατόπιν εξετάσεων εις τους
έχοντας να επιδείφωσι τα κάτωθι προσόντα και έχοντας συµπληρώσει το 20ον έτος της
ηλικίας των:
α) Εις τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παράγρ. 3 στοιχ. β΄ του από 13.2.36 Β.∆. «περί
χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»
θεωρητικήν µόρφωσιν.
β) Εις τους πτυχιούχους των κατωτέρω Τεχνικών Σχολών αρµοδιότητος Υπουργείου
Βιοµηχανίας, τους κεκτηµένους πτυχίου ηλεκτροτεχνίτου κτηθέντος κατά τας διατάξεις του
άρθρ. 4 του Ν. ∆ιατάγµατος 2628/1953 «περί κυρώσεως νοµοθετηµάτων περιόδου ξενικής
κατοχής, αρµοδιότητος επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως».
γ) Εις τους προ της δηµοσιεύσεως του Ν. ∆ιατάγµατος 2628/1953 αποφοίτους των εν τω
άρθρω 2 παράγρ. 3, στοιχ. α΄ του από 13.2.36 Β. ∆ιατάγµατος αναφεροµένων κατωτέρων
Τεχνικών Σχολών, ως και των κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 1097/42 πτυχιούχων Τεχνικών
Ιδιωτικών Σχολών Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτου.
δ) Εις τους ήδη κατόχους αδείας βοηθού ηλεκτροτεχνίτου οιασδήποτε ειδκότητος, εφ΄ όσον
έχουσι να επιδείξωσι δύο ετών τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν εις µηχανήµατα
οµιλούντος κινηµατογράφου.
ε) Εις τους τεχνίτας πείρας τους έχοντας να επιδείξωσι τριών ετών εξάσκησιν εις µηχανήµατα
οµιλούντος κινηµατογράφου.
στ) Εις τους αδειούχους εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έχοντας να
επιδείξωσιν ενός έτους πρακτικήςν εξάσκησιν εις µηχανήµατα οµιλούντος κινηµατογράφου.
2ον ) ∆ια τους υποψηφίους βοηθούς χειριστού των υπ’ αριθµ. δ΄, ε΄ και στ΄ ως άνω
περιπτώσεων απαιτείται επί πλέον:
α) Ενδεικτικόν α΄ τάξεως εξαταξίου ή τρίτης τάξεως οκτοταξίου Γυµνασίου ή ισοτίµου
Σχολής και
β) Η κατά το κατωτέρω άρθρ. 5 του παρόντος άδεια µαθητεύσεως εις θαλάµους προβολής
κινηµατογράφων.
3ον ) Οι ως άνω βοηθοί χειριστού κινηµατογράφου δεν δύνανται να αναλάβωσι τον χειρισµόν
των κυρίων κινηµατογραφικών µηχανηµάτων, ειµή µόνον υπό την άµεσον επίβλεψιν,
ευθύνην και παρουσίαν του υπευθύνου αδειούχου χειριστού κινηµατογράφου».

Άρθρον 5
Η άδεια µαθητεύσεως εις θαλάµους προβολής κινηµατογράφων, χορηγείται εις τους
αιτούντας, υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, τους
συµπληρώσαντας το έκτον έτος της ηλικίας αυτών και υπό τον ρητόν όρον ότι η µαθήτευσις
θα γίνηται παρουσία και υπ΄ ευθύνη του χειριστού και βοηθού χειριστού του θαλάµου
προβολής εν ω πραγµατοποιείται η µαθήτευσις.
Άρθρον 6
Το άρθρον 2 του από 22.11.51 Β. ∆ιατάγµατος «περί τροποποιήσεως του από 14.10.37 Β.∆.
«περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εις ειδικότητας και κατηγορίας κλπ»
τροποποιείται ως εξής:
«Αι εξετάσεις των υποψηφίων εγκαταστατών και συντηρητών πάσης ειδικότητας και
κατηγορίας, ως και του βοηθητικού προσωπικού, δύνανται να γίνωσι και ενώπιον των , παρά
τη εν Θεσσαλονίκη Επιθεωρήσει Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,
παρά τω εν Βόλω Γραφείω Ελέγχου Συγκοινωνιών και παρά τω εν Πάτραις Γραφείω Ελέγχου
Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, εδρευουσών Εξεταστικών
Επιτροπών.
Η προσέλευσις ενώπιον της εν Αθήναις εδρευούσης Εξεταστικής Επιτροπής των εκ
Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας υποψηφίων απαγορεύεται.
Εκ τούτων οι µεν εκ Μακεδονίας και Θράκης εξετάζονται παρά της εν Θεσσαλονίκης
εδρευούσης Εξεταστικής Επιτροπής, οι δε εκ Θεσσαλίας υπό της εν Βόλω τοιαύτης.
Κατ΄ εξαίρεσιν επιτρέπεται εις τους εν επιστρατεύσει τελούντας υποψηφίους να
προσέρχωνται προς εξέτασιν ενώπιον της πλησιεστέρας προς την µονάδα, παρ΄ η
υπηρετούσιν, Εξεταστικής Επιτροπής».
Άρθρον 7
1)
Ως πρακτική εξάσκησιν εν τη ειδικότητι δια την απόκτησιν αδείας χειριστού
κινηµατογράφου, λαµβάνεται υπ΄ όψιν µόνον η κτηθείσα εις µηχανήµατα οµιλούντος
κινηµατογράφου µονίµως εγκατεστηµένα εις κλειστούς ή υπαιθρίους χώρους
χρησιµοποιουµένους συστηµατικώς δια δηµοσίας προβολάς. Η πρακτική εξάσκησις των εις
τας ενόπλους δυνάµεις υπηρετούντων υποψηφίων χειριστών και βοηθών χειριστού
κινηµατογράφου λαµβάνεται υπ΄ όψιν κατά το ήµισυ.
2)
Αι άδειαι χειριστού και βοηθού χειριστού κινηµατογράφου χορηγούνται και ισχύουν
µόνον δι΄ όν Νοµόν του Κράτους εξεδόθησαν αι δε δια την περιοχήν Αθηνών – Πειραιώς και
Περιχώρων, µόνον δια την περιοχήν ταύτην.
Ως περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων νοείται η των πρώην ∆ήµων Αθηναίων και
Πειραιώς.
Αι άδειαι µαθητευοµένων ισχύουσι δι΄ άπασαν την Ελλάδα.
Η µεταφορά αδείας από Νοµού εις Νοµόν επιτρέπεται αποφάσει του Υπουργείου
Βιοµηχανίας τη απλή αιτήσει του ενδιαφεροµένου, η δε από επαρχιών εις την περιοχήν
Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων µόνον κατόπιν εξετάσεων.
Τα προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος εκδοθέντα βιβλιάρια πτυχίων χειριστών
κινηµατογράφου και βοηθών χειριστού κινηµατογράφου θέλουσιν αντικατασταθή εντός
εξαµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος δι΄ ετέρων βιβλιαρίων αδειών νέου τύπου
(Επαρχιών ή περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων) επί τη υποβολή αιτήσεως µετά
µιας φωτογραφίας και του σχετικού χαρτοσήµου.
Αι άδειαι αύται εξοµοιούνται προς τα παλαιά πτυχία καθ΄ ό,τι αφορά την υποχρεωτικήν
περιοδικήν θεώρησιν και τας λοιπάς περί χορηγήσεως αδειών διατάξεις της κειµένης
Νοµοθεσίας.
3)
Αι διατάξεις: 1) του άρθρου 2 παρ. 3 στοιχ. α΄ του από 13.2.1936 Β. ∆ιατάγµατος
«περί συµπληρώσεως ∆ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 2) του άρθρου 2 εδάφ. α΄ του από 19.3.38 Β. ∆ιατάγµατος
«περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και
επιβλέψεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΣΤ΄ ειδικότητος» και 3) του άρθρ. 9 του από 25.5.38
Β. ∆ιατάγµατος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
(συντηρήσεως) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ανελκυστήρων κλπ.»,
επικτείνονται και επί των ιδρυθεισών κατά τας διατάξεις του Ν. ∆ιατάγµατος 1097/42 «περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών περί Επαγγ. Εκπαιδεύσεως» υπό αυτών
µαθηταί, είναι κάτοχοι του εν τη παραγρ΄φω 1 του αυτού Ν. ∆ιατάγµατος αναφεροµένου
πτυχίου ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτου.
Οι αποφοιτώντες εκ των υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου Βιοµηχανίας Τεχνικών
Σχολών µετά την 28ην Νοεµβρίου 1953, αντί του εν άρθροις 2 των από 13.2.1936 και από
19.3.1938 Β. ∆ιαταγµάτων αναφεροµένου πτυχίου, δεον να είναι κάτοχοι πτυχίου
ηλεκτροτεχνίου απονεµηθέντος κατά τας διατάξεις του άρθρου τετάρτου του Ν. ∆ιατάγµατος
2628/53 «περί κυρώσεως νοµοθετηµάτων περιόδου ξενικής κατοχής αρµοδιόητος
Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Βιοµηχανίας και τροποποιήσεως, ενίων εξ
αυτών».
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του
παρόντος Β. ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 7 Απριλίου 1954
ΠΑΥΛΟΣ
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