
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 7/4/1954 
 
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 4/5.10.51 Β.∆. «περί επιβλέψεως της 
λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», 
ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια των από 26.9.52και από 12.6.53 Β.∆., ως 
και του από 30/1.5.2.1937 Β.∆. «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως 
κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
µεταγενεστέρως. 
(ΦΕΚ 61/Α/7-4-1954) 
 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ΄ όψιν τας διατάξεις του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
µηχανολόγου κλπ.» και ιδία των άρθρων 3, 5 και 6 τούτου, ως αύται ετροποποιήθηκαν και 
συνεπληρώθησαν υπό του Ν.1150/1949, Ν.∆. 1150/1949, την υπ΄ αριθ. 3 από 4.3.1954 
γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Μηχανολογικού Συµβουλίου, ως και την 
υπ’ αριθ. 142 από 17.3.1954 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου ως και την υπ’ αριθ.142 από 
17.3.1954 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της 
Βιοµηχανίας Υπουργού αποφασίζουµε και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1 
 

1. Η εν άρθρω 2 του από 4/5.10.1951 Β.∆. «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού 
και συντηρήσεως µηχανηµάτων τεχνικών έργων» αναφεροµένη ειδικότης Α΄ των 
µηχανηµάτων τούτων υποδιαιρείται εις τέσσαρας διακρίσεις, ήτοι Αα΄ , Αβ΄, Αγ΄, και 
Αδ΄ . 

2. Εις την εν τη προηγουµένη παραγράφω 1 αναφεροµένην διάκρισην Αα΄ 
περιλαµβάνονται οι εκσκαφείς, βυθοκόροι και γερανοί, εις την Αβ΄ οι διαµορφωταί 
γαιών, εις την Αγ΄ οι προωθητήρες γαιών και εις την Αδ΄ οι ελκυστήρες. 

 
Άρθρον 2 

 
Όπου, εν τω από 4/5.10.51 Β.∆. «περί επιβλέψεως κλπ. µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών 
έργων» και από 30.1/5.2.1934 οµοίω «περί επιβλέψεως της λειτουργίας κλπ. κινητηρίων 
µηχανών και ατµολεβήτων», ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν 
µεταγενεστέρως, αναφέρονται αι λέξεις «πτυχίον» ή «πτυχιούχος» αντικαθίστανται αύται 
αντιστοίχως δια των λέξεων «άδεια» ή «αδειούχος» 
 

Άρθρον 3 
 
1. Αι, εν άρθρω 5 του ως άνω από 4/5.10.51 Β.∆. αναφερόµεναι άδεια (πτυχία) 

µηχανοδηγού-χειριστού µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων Α΄ ειδικότητας, 
εκδίδοντας δι’ εκάστην των εν άρθρω 1 του παρόντος διακρίσεων, η δε απαιτουµένη 
προϋπηρεσία των υποψηφίων δια την χορήγησιν αυτών δέον να έχη διανυθή επί 
µηχανήµατος αντιστοίχου διακρίσεως. 

2. Αι µέχρι τούδε χορηγηθείσαι άδειαι (πτυχία) µηχανοδηγού-χειριστού µηχανηµάτων 
εκτελέσεως τεχνικών έργων Α΄ ειδικότητος ισχύουν εφ΄ εξής δια την διάκρισην της 
ειδικότητος επί του µηχανήµατος της οποίας οι κάτοχοι των πτυχίων τούτων 
εξητάσθησαν επιτυχώς, την αναφεροµένην επί της χορηγηθείσης αδείας (πτυχίου). 

 
Άρθρον 4 

 



1. Η, εν άρθρω µόνω του από 12.6.53 Β.∆. «περί παρατάσεως προθεσµίας του άρθρου 
µόνου του από 26.9.52 Β. ∆.», αναφεροµένη προθεσµία ενός (1) έτους δια τους 
µηχανοδηγούς χειριστάς Α΄ ειδικότητος παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1954. 

2. Οι οπωσδήποτε απασχολούµενοι εις τον χειρισµόν και την συντήρησιν µηχανηµάτων 
εκτελέσεως τεχνικών έργων προ της εκδόσεως του Ν. 6422/1934 και οίτινες κέκτηνται 
ήδη, εν τω συνόλω προϋπηρεσίαν διπλασίαν της εν τω ως άνω από 4/5.10.51 Β. ∆. 
ανφεροµένης, δικαιούνται να τύχωσι της αντιστοίχου αδείας µηχανοδηγού-χειριστού, 
χωρίς να υποβληθώσιν εις εξετάσεις, εφ΄ όσον ήθελον υποβάλει σχετικάς αιτήσεις µέχρι 
της 31 ∆εκεµβρίου 1954 και κέκτηνται πάντα τα λοιπά νόµιµα προσόντα. 

 
Άρθρον 5 
 
1. Οι υποψήφιοι δια την απόκτησιν αδειας µηχανοδηγού χειριστού µηχανηµάτων εκτελέσεως 
τεχνικών έργων, συµφώνως τω ως άνω από 4/5.10.51 Β.∆., ως και οι υποψήφιοι δια την 
απόκτησιν αδείας µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών και 
θερµαστών και αρχιθερµαστών ατµολεβήτων, συµφώνως τω ως άνω από 30.1.37 Β.∆., ως 
ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως, δέον, εκτός των εις τας 
διατάξεις ταύτας αναφεροµένων πιστοποιητικών, να υποβάλωσι και πιστοποιητικόν της 
οικείας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης των. 
Εις  τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 7 Απριλίου 1954 
 

ΠΑΥΛΟΣ 
Β. 

 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΡΙΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 


