
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 387/75 
 
Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου µόνου του από 2/8 Αυγ. 1958 Β. 
∆/τος «περί συµπληρώσεως των άρθρων 5, 6, 7, 16, 17 του από 16.3.1950 Β.∆. «περί 
διαιρέσεως, κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.» ως 
τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24.11.1953 τοιούτου. 
(ΦΕΚ 117/Α/16-6-75) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντες υπ’ όψει: 
α) Τας διατάξεις του Νόµου 6422/1934 «περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανολόγου 

κλπ.» και ιδία των άρθρων 3, 5 και 6 τούτου, ως αύται ετροποποιήθησαν δια του υπ’ αριθ. 
1150/49 Ν.∆/τος και ιδία δια του άρθρου 1 παρ. 2-4 τούτου. 

β) Το από 2/8 Αυγ. 1958 Β. ∆/γµα «περί συµπληρώσεως των άρθρων 5, 6, 7, 16, 17 του 
από 16 Μαρτ. 1950 Β. ∆/τος «περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κλπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24 Νοεµβρ. 1953 
τοιούτου. 

γ) Την υπ’ αριθ. 260/28 Αυγουστ. 1974 σύµφωνον γνωµοδότησιν του παρά τω 
Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου και 

δ) Την υπ’ αριθ. 309/1975 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του 
Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον µόνον 
 
Η παράγραφος 5 του άρθρου µόνου του από 2/8 Αυγ. 1958 Β. ∆/τος «περί 

συµπληρώσεως των άρθρων 5, 6, 7, 16, 17 του από 16 Μαρτίου 1950 Β. ∆/τος «περί 
διαιρέσεως, κατατάξεως κλπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24 
Νοεµβρ. 1953 τοιούτου, αντικαθίσταται ως κάτωθι: 

«5. Εις το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ως άνω από 16 Μαρτ. 1950 Β. 
∆/τος, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24 Νοεµβρ. 1953 τοιούτου 
προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: 
Αι κατά το άρθρον 16 άδειαι οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού χορηγούνται κατόπιν 
εξετάσεων ενώπιον της εν άρθρω 20 του παρόντος, Επιτροπής. 
Η απαιτουµένη προϋπηρεσία και τα παρεχόµενα δικαιώµατα έχουν ως ακολούθως: 

Η άδεια οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Α΄ Τάξεως χορηγείται εις τεχνίτας ή 
βοηθούς αυτών έχοντας προϋπηρεσίαν 4 ετών αντιστοίχως επί οξυγονοκολλήσεως ή 
ηλεκτροσυγκολλήσεως, εξ ων 2 τουλάχιστον ετών επί συγκολλήσεων υποκειµένων εις 
σοβαράς, κατά την κρίσιν της Επιτροπής, εξετάσεως, καταπονήσεις, ή προϋπηρεσίαν 2 ετών επί 
τοιούτων συγκολλήσεων µετά την απόκτησιν της αδείας αντιστοίχως οξυγονοκολλητού ή 
ηλεκτροσυγκολλητού Β΄ Τάξεως και παρέχει το δικαίωµα της εκτελέσεως συγκολλήσεως 
οιασδήποτε σοβαρότητος. 

Η άδεια οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Β΄ Τάξεως χορηγείται εις τεχνίτας ή 
βοηθούς αυτών, έχοντας προϋπηρεσίαν 1 έτους αντιστοίχως επί οξυγονοκολλήσεως ή 
ηλεκτροσυγκολλήσεως και παρέχει το δικαίωµα της εκτελέσεως συγκολλήσεων µη 
υποκειµένων εις ιδιαιτέρας καταπονήσεις. 



Προκειµένου περί αποφοίτων µέσης ή κατωτέρας τεχνικής σχολής ειδικότητος 
µηχανολόγου, αι ως άνω προϋπηρεσίαι µειούνται αντιστοίχως εις το εν πέµπτον και το ήµισυ. 

∆ια την απόκτησιν αδείας οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού, δύναται το ήµισυ 
της απαιτουµένης προϋπηρεσίας, να έχη διανυθή αντιστοίχως επί ηλεκτροσυγκολλήσεως ή 
οξυγονοκολλήσεως. 

Η άδεια ηλεκτροσυγκολλητού ή οξυγονοκολλητού Α΄ Τάξεως χορηγείται εις τους 
αποφοίτους των Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού, τριετούς τουλάχιστον 
φοιτήσεως, του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού, κατόπιν προϋπηρεσίας εξ 
µηνών, µετά την κτήσιν του πτυχίου των επί συγκολλήσεων υποκειµένων εις σοβαράς 
καταπονήσεις.  

Η άδεια ηλεκτροσυγκολλητού Β΄ Τάξεως χορηγείται άµα τη κτήσει του πτυχίου των, εις 
τους αποφοίτους των άνω Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού, ως και των Σχολών 
ταχυρρύθµου επαγγελµατικής καταρτίσεως ειδικότητος συγκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού 
Ναυπηγικής βιοµηχανίας του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού. 

Η άδεια οξυγονοκολλητού Β΄ Τάξεως χορηγείται άµα τη κτήσει του πτυχίου των, εις τους 
αποφοίτους των ως άνω Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού ως και των Σχολών 
ταχυρρύθµου επαγγελµατικής καταρτίσεως ειδικότητος συγκολλητού». 

Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν 
του παρόντος. 
 

Εν Αθήναις τη 5 Ιουνίου 1975 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ  


