ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935
Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων
µηχανών, ως και θερµαστών.
Α΄ - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. – ∆ιπλώµατα και πτυχία.
Άρθρ. 1. Εις τους κατά τη δηµοσίευσιν του νόµου 6422 απασχολουµένους εις την
επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν κινητηρίων µηχανών µηχανολογικών
εγκαταστάσεων απονέµονται, εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, τα
συµφώνως τω εποµένω άρθρω πτυχία ή διπλώµατα επί τη βάσει των κατωτέρω λεπτοµερώς
οριζοµένων προσόντων.
Άρθρ. 2. Τα ως άνω διπλώµατα ή πτυχία ορίζονται εις δίπλωµα πρακτικού µηχανικού α΄,
β΄ ή γ΄ τάξεως. – Είναι δε δύο κατηγοριών, ήτοι κατηγορίας ατµοµηχανών και κατηγορίας
κινητήρων εσωτερικής καύσεως. Και η µεν πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τας εµβολοφόρους
ατµοµηχανάς και ατµοστροβίλους µετά των αντιστοίχων ατµολεβήτων, η δε δευτέρα τας εν
γένει µηχανάς εσωτερικής καύσεως. – Τα εν λόγω διπλώµατα ή πτυχία εκδίδονται υπό της
µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Συγκοινωνίας.
Άρθρ. 3. Μετά παρέλευσιν ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύνται
ν’ ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας ως και συντήρησιν κινητηρίων µηχανών των
κατά το προηγούµενον άρθρον κατηγοριών, εγκατεστηµένων εντός αυτοτελούς µηχανολογικής
εγκαταστάσεως, συνολικής ισχύος 20 ίππων και άνω, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι’
αντιστοίχου διπλώµατος ή πτυχίου. – Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι συµφώνως τω
άρθρω 1 του νόµου 6422 ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου µηχανικού και
του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού.
Άρθρ. 4. Τα ως άνω οριζόµενα διπλώµατα και πτυχία παρέχουσιν εις τον κάτοχον αυτών
το δικαίωµα υπευθύνου επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου µηχανής ή
µηχανών, εγκατεστηµένων εις αυτοτελή µηχανολογικήν εγκατάστασιν συνολικής µεγίστης
πραγµατικής ισχύος ως ακολούθως: - Πτυχίον µηχανοδηγού µέχρι 30 ίππ. – ∆ίπλωµα
πρακτικού µηχανικού γ΄ τάξεως µέχρι 100 ίππ. – ∆ίπλωµα πρακτικού µηχανικού β΄ τάξεως
µέχρι 200 ίππ. – ∆ίπλωµα πρακτικού µηχανικού α΄ τάξεως µέχρι 800 ίππ. – Εις εγκαταστάσεις
απασχολούσας συνολικήν εγκατεστηµένην κινητήριον δύναµιν άνω των 800 πραγµατικών
ίππων, πλην της υπό πρακτικού µηχανικού α΄ τάξεως επιβλέψεως της κινητηρίου µηχανής, δέον
ν’ ασκήται υπεύθυνος επίβλεψις της όλης εγκαταστάσεως υπό προσώπου ασκούντος ελευθέρως
το επάγγελµα του µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού,
συµφώνως τω άρθρω 1 του νόµου 6422. – Ως εγκατεστηµένη κινητήριος δύναµις εννοείται το
σύνολον της ισχύος των εγκατεστηµένων εν αυτοτελεί εγκαταστάσει κινητηρίων µηχανών,
εξαιρουµένης όµως της ισχύος των εφεδρικών τοιούτων.
Προσόντα αποκτήσεως πτυχίου ή διπλώµατος.
Άρθρ. 5. Όπως αποκτήση τις πτυχίον ή δίπλωµα ως ανωτέρω, δέον: - α΄) Να είναι πολίτης
έλλην, εγγεγραµµένος εις τα µητρώα αρρένων. – β΄) Να έχη συµπληρώσει το 21ον έτος της
ηλικίας του. – γ΄) Να µη έχη καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρων 21
και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις.
Άρθρ. 6. Πτυχίον µηχανοδηγού απονέµεται: –1) Εις τους πτυχιούχους µέσων και
κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών και εφ’ όσον κέκτηνται διετή υπηρεσίαν
εργοστασίου ή µηχανουργείου. –2) Εις τεχνίτας έχοντας οκταετή υπηρεσίαν εργοστασίου ή
εξαετή τοιαύτην, εκ της οποίας όµως διετή τουλάχιστον εν µηχανουργείω.
Άρθρ. 7. ∆ίπλωµα πρακτικού µηχανικού γ΄ τάξεως απονέµεται: –1) Εις τους πτυχιούχους
µέσων και κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών και εφ’ όσον κέκτηνται πενταετή
υπηρεσίαν εργοστασίου, εξ ής τριετή τουλάχιστον εν µηχανουργείω. –2) Εις τους κεκτηµένους
δίπλωµα β΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και ενός έτους υπηρεσίαν εργοστασίου. –3) Εις τους

κεκτηµένους δίπλωµα γ΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και διετή υπηρεσίαν εργοστασίου.–4)
Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: - α΄) Πενταετή υπηρεσίαν
µηχανουργείου και διετή υπεύθυνον υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. – β΄) Τετραετή
υπηρεσίαν µηχανουργείου και τετραετή υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. – γ΄) ∆εκαετή
υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω, εκ της οποίας εξαετή τοιαύτην ως υπευθύνου. – δ΄)
∆εκαπενταετή υπηρεσίαν λιπαντού κινητηρίων µηχανών.
Άρθρ. 8. ∆ίπλωµα πρακτικού µηχανικού β΄ τάξεως απονέµεται: -1) Εις τους πτυχιούχους
µέσων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος
µηχανολόγου και εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται τριετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και τετραετή
εργοστασίου. –2) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή
υπηρεσίαν µηχανουργείου και πενταετή εργοστασίου. –3) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα α΄
µηχανικού εµπορικών πλοίων και ενός έτους υπηρεσίαν εργοστασίου. –4) Εις τους κεκτηµένους
δίπλωµα β΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και τριετή υπηρεσίαν εργοστασίου. –5) Εις τους
κεκτηµένους δίπλωµα γ΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και πενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου.–
6) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών. – α΄) Πενταετή υπηρεσίαν
µηχανουργείου και εξαετή υπεύθυνον υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. – β΄) Τετραετή
υπηρεσίαν µηχανουργείου και οκταετή υπεύθυνον τοιαύτην βιοµηχανικού εργοστασίου. – γ΄)
∆εκαπενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου, εξ ης δεκαετή τουλάχιστον ως υπευθύνου.
Άρθρ. 9. ∆ίπλωµα πρακτικού µηχανικού α΄ τάξεως απονέµεται: - 1) Εις τους πτυχιούχους
µέσων αναγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος
µηχανολόγου και εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και εξαετή
τοιαύτην εργοστασίου. –2) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή
υπηρεσίαν µηχανουργείου και οκταετή εργοστασίου. – 3) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα α΄
µηχανικού εµπορικών πλοίων και τριετή υπηρεσίαν εργοστασίου. – 4) Εις τους κεκτηµένους
δίπλωµα β΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και πενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου. – 5) Εις τους
κεκτηµένους δίπλωµα γ΄ µηχανικού εµπορικών πλοίων και οκταετή υπηρεσίαν εργοστασίου.–
6) Εις τους κεκτηµένους πτυχίον µέσης ή κατωτέρας τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου, δίπλωµα µηχανικού εµπορικού ναυτικού και πενταετή
υπηρεσίαν επί κινητηρίων µηχανών συνολικής ισχύος 1000 ίππων κατανεµοµένων εις ουχί
περισσοτέρας των τεσσάρων µονάδων. – 7) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι
κατηγοριών: - α΄) Πενταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και δεκαετή υπεύθυνον υπηρεσίαν
εργοστασίου. – β ΄) Τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και δωδεκαετή τοιαύτην εργοστασίου.
–γ΄) Εικοσαετή υπηρεσίαν ως υπευθύνου επί κινητηρίων µηχανών.
Υποβολή πιστοποιητικών και έλεγχος αυτών.
Άρθρ. 10. ∆ια την απόκτησιν διπλώµατος ή πτυχίου, συµφώνως προς τας ως άνω
διατάξεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσιν όπως εντός της υπό του άρθρου 3 οριζοµένης ετησίας
προθεσµίας υποβάλωσι προς την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Συγκοινωνίας τα
κάτωθι στοιχεία και πιστοποιητικά: - α΄) Αίτησιν. – β΄) ∆ύο φωτογραφίας. –γ΄) Επίσηµον
πιστοποιητικόν δήµου ή κοινότητος µετ’ επικεκολληµένης της φωτογραφίας του αιτούντος,
περί εγγραφής του εν τω µητρώω, ή απόσπασµα του παρά τω υπουργείω των Εσωτερικών
γενικού µητρώου των αρρένων, εξ ων να προκύπτη ότι έχει συµπεπληρωµένον το 21ον έτος της
ηλικίας του. – δ΄) Πιστοποιητικόν του ποινικού µητρώου αναφέροντος εάν ο δι’ ον τούτο
εκδίδεται έχη καταδικασθή εις ποινήν τινα και επι τινι αδικήµατι. –ε) Τα δι’ εκάστην
περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας. – στ΄) Γραµµάτιον καταβολής επί
παρακαταθήκη εις το ταµείον παρακαταθηκών και δανείων δραχ. 100 δια την αµοιβήν των
µελών της κατά το επόµενον άρθρον επιτροπής εξελέγξεως των πιστοποιητικών.
Άρθρ. 11. Τα συµφώνως τω ως άνω άρθρω υποβαλλόµενα πιστοποιητικά εξελέγχονται υπό
επιτροπής συνιστωµένης υπό του υπουργού της Συγκοινωνίας, και αποτελουµένης εκ του
διευθυντού της µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Συγκοινωνίας ή του αναπληρωτού

του, ως προέδρου, ενός µηχανικού ή αρχιµηχανικού µηχανολόγου της αρµοδίας διευθύνσεως,
του υπουργείου Συγκοινωνίας, ενός αντιπροσώπου της ενώσεως των σιδηροβιοµηχάνων,
υποδεικνυοµένου υπό της ενώσεως βιοµηχάνων και βιοτεχνών, και ενός αντιπροσώπου της
πανελληνίου ενώσεως µηχανικών βιοµηχανικών εργοστασίων. – ∆ια τας επαρχίας τον
διευθυντήν της µηχανολογικής διευθύνσεως δύναται να αναπληρώση εις αρχιµηχανικός
µηχανολόγος της αυτής διευθύνσεως. – Μόνον τα ούτως εξηλεγµένα πιστοποιητικά
λαµβάνονται υπ’ όψιν δια την απονοµήν πτυχίου ή διπλώµατος. – Εις τα µέλη της ως άνω
επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωσις εκ δραχµών 25 ανά υποψήφιον.
Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει.
Άρθρ. 12. Εν τη εννοία της υπηρεσίας εργοστασίου της απαιτουµένης συµφώνως προς τ’
ανωτέρω δια την απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος νοείται υπηρεσία επί κινητήρων µηχανών. –
Υπηρεσία διανυθείσα εις ηλικίαν κάτω των 17 ετών δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν.
Άρθρ. 13. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας, εκδιδόµενα επί τη βάσει τύπου καθορισθησοµένου
δι’ αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας, δέον, πλην των συνήθων στοιχείων, ν’
αναγράφωσι την ισχύν και το είδος της συνολικής χρησιµοποιουµένης κινητηρίου δυνάµεως
του εργοστασίου, ως και το είδος της εργασίας ήν εξετέλει εν αυτώ ο υπέρ ου εκδίδεται το
πιστοποιητικόν. – Τα εν λόγω πιστοποιητικά επέχουσι θέσιν υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον
αρχής και οι εκδίδοντες ταύτα υπέχουσι τας δια τας τοιαύτας δηλώσεις ευθύνας.
Άρθρ. 14. ∆ια την απονοµήν πτυχίου µηχανοδηγού µόνον υπηρεσία εις εργοστάσιον
απασχολούν κινητήριον δύναµιν 10 ίππων και άνω λαµβάνεται υπ’ όψιν. – ∆ια την απονοµήν
διπλώµατος πρακτικού µηχανικού γ΄ και β΄ τάξεως η ως άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι
25 ίππων και άνω. – ∆ια την απονοµήν τέλος διπλώµατος πρακτικού µηχανικού α΄ τάξεως η ως
άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι 80 ίππων και άνω.
Άρθρ. 15. ∆ια την απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος µιας των δύο κατηγοριών, ήτοι
κατηγορίας ατµοµηχανών, ή κατηγορίας κινητήρων εσωτερικής καύσεως, απαιτείται όπως το
ήµισυ τουλάχιστον της απαιτουµένης δια την απόκτησιν του πτυχίου ή διπλώµατος υπηρεσίας
εργοστασίου να έχη διανυθή επί µηχανών αντιστοίχου κατηγορίας.
Άρθρ. 16. Υπηρεσία µηχανουργείου µικροτέρα της απαιτουµένης δια την απόκτησιν
πτυχίου τινός ή διπλώµατος υπολογίζεται ως υπηρεσία εργοστασίου.
Άρθρ. 17. Υπηρεσία διανυθείσα εν θαλάσση και επί µηχανών εσωτερικής καύσεως δεν
λαµβάνεται υπ’ όψιν, εκτός εάν ο κάτοχος αυτής είναι διπλωµατούχος µηχανικός του
εµπορικού ναυτικού, οπότε λαµβάνεται υπ’ όψιν η ηµίσεια ταύτης.
Άρθρ. 18. Υπηρεσία µηχανουργείου θεωρείται η διανυθείσα εις µηχανουργείον
περιλαµβάνον τρεις τουλάχιστον τόρνους, είτε τούτο αποτελεί ανεξάρτητον µηχανουργειον,
είτε αποτελεί αυτοτελές τµήµα βιοµηχανικού εργοστασίου.
Άρθρ. 19. Υπηρεσία εν τεχνικοίς γραφείοις ως υπευθύνου επί εγκαταστάσεων κινητηρίων
µηχανών θεωρείται ως υπηρεσία εργοστασίου και λαµβάνεται υπ’ όψει δια µεν τους
διπλωµατούχους µηχανικούς εµπορικού ναυτικού και τους πτυχιούχους ανεγνωρισµένων µέσων
ή κατωτέρων τεχνικών σχολών, κατά 3/4 , δια δε τους τεχνίτας κατά το ήµισυ.
Άρθρ. 20. Υπηρεσία πρόσφυγος κτηθείσα προ της εγκαταστάσεως αυτού εν Ελλάδι και µη
δυναµένη να πιστοποιηθή δι’ εγγράφων, δύναται να θεωρηθή ως πραγµατική κατά την κρίσιν
της επιτροπής του άρθρου 11 επί τη βάσει πληροφοριών και κατόπιν υποβολής του
ενδιαφεροµένου εις εξέτασιν επί πρακτικών θεµάτων. – ∆ι’ εκάστην τοιαύτην περίπτωσιν η
επιτροπή συντάσσει ίδιον πρακτικόν δικαιολογούν την απόφασίν της.
Άρθρ. 21. Υπηρεσία επί γεωργικών µηχανών ισχύος 35 ίππων και άνω θεωρείται ως
υπηρεσία εργοστασίου και µόνον δια την απονοµήν µέχρι διπλώµατος πρακτικού µηχανικού γ΄
τάξεως.
Άρθρ. 22. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, µη προβλεποµένη ρητώς υπό των διατάξεων του
παρόντος, κρίνεται υπό της επιτροπής του άρθρου 11 εν τω πνεύµατι πάντως και κατ’
αναλογίαν προς τας περιπτώσεις των διατάξεων τούτων.

Άρθρ. 23. Οι κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 ασκούντες υπεύθυνον επίβλεψιν και
συντήρησιν της λειτουργίας κινητηρίου µηχανής, δια την οποίαν όµως το απονεµηθησόµενον
αυτοίς συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος πτυχίον ή δίπλωµα δεν τοις παρέχει το
σχετικόν δικαίωµα, διατηρούσι κατ’ εξαίρεσιν την θέσιν των, χωρίς να έχωσι δικαίωµα
αποκτήσεως αντιστοίχου προς την θέσιν ταύτην διπλώµατος ή πτυχίου.
Β΄) Θερµασταί εγκαταστάσεων µονίµων
Άρθρ. 24. Εις τους κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 ασκούντας το επάγγελµα του
θερµαστού εις εγκαταστάσεις µονίµους απονέµονται εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως
του παρόντος τα κάτωθι πτυχία. – α΄) Πτυχίον θερµαστού. – β΄) Πτυχίον αρχιθερµαστού.
Άρθρ. 25. Μετά παρέλευσιν της ως άνω ετησίας προθεσµίας ουδείς δύναται να εργάζηται
ως θερµαστής ή αρχιθερµαστής ατµολέβητος µονίµου, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι’
αντιστοίχου πτυχίου. – Εγκαταστάσεις ατµολεβήτων συνολικής θερµαινοµένης επιφανείας 100
τ.µ. και άνω δέον ν’ απασχολώσιν ένα τουλάχιστον πτυχιούχον αρχιθερµαστήν.
Άρθρ. 26. Ίνα αποκτήση τις πτυχίον θερµαστού ή αρχιθερµαστού, δέον να έχη τα
προσόντα του άρθρου 5 του παρόντος και επί πλέον τα κάτωθι: - α΄) ∆ια το πτυχίον θερµαστού
τριετή υπηρεσίαν θερµαστού εις λέβητας θερµαινοµένης επιφανείας 10 τ.µ. και άνω. - β΄) ∆ια
το πτυχίον αρχιθερµαστού δεκατή τουλάχιστον υπηρεσίαν θερµαστού εις λέβητας
θερµαινόµενης επιφανείας 50 τ.µ. και άνω.
Άρθρ. 27. ∆ια την απόκτησιν πτυχίου θερµαστού ή αρχιθερµαστού, δέον ο ενδιαφερόµενος
όπως υποβάλη εις την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας τα συµφώνως
τω άρθρω 10 του παρόντος δια τους πρακτικούς µηχανικούς κλπ. απαιτούµενα στοιχεία και
πιστοποιητικά. – Τα πιστοποιητικά ταύτα, ίαν ληφθώσιν υπ’ όψιν δια την απονοµήν του
πτυχίου, εξελέγχονται προηγουµένως υπό της επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος.
Άρθρ. 28. Αι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του παρόντος ισχύουσι και δια τους
θερµαστές.
Γ΄) Μηχανοδηγοί αλωνιστικών µηχανηµάτων.
Άρθρ. 29. Εις τους κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 απασχολουµένους εις την
υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν αλωνιστικών µηχανηµάτων απονέµεται
εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος πτυχίον µηχανοδηγού αλωνιστικών
µηχανηµάτων επί τη βάσει των κατωτέρω οριζοµένων προσόντων.
Άρθρ. 30. Μετά παρέλευσιν της ως άνω ετησίας προθεσµίας ουδείς δύναται να επιβλέπη
την λειτουργίαν ως και συντήρησιν αλωνιστικού µηχανήµατος εάν δεν είναι εφωδιασµένος δια
του κατά το προηγούµενον άρθρον πτυχίου. Έκαστος πτυχιούχος µηχανοδηγός δικαιούται να
επιβλέπη εν αλωνιστικόν µηχάνηµα ή συγκρότηµα, εκτός εάν πρόκειται περί µηχανηµάτων
ευρισκοµένων εις την αυτήν θέσιν και απότασιν ουχί µεγαλυτέραν των 25 µέτρων απ’ αλλήλων
και ανηκόντων εις τον αυτόν ιδιοκτήτην, οπότε η επίβλεψις αυτών δύναται να ασκήται υφ’ ενός
πτυχιούχου µηχανοδηγού.
Άρθρ. 31. Ίνα αποκτήση τις πτυχίον µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών δέον: - α΄) Να
είναι πολίτης έλλην, εγγεγραµµένος εις τα µητρώα αρρένων. – β΄) Να έχη συµπληρώσει το 25ον
έτος της ηλικίας του. γ΄) Να µη έχει καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των
άρθρων 21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις, και επί πλέον να έχη τα προσόντα µιας των
κάτωθι κατηγοριών: - α΄) Εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν ως βοηθού και τετραετή ως
υπευθύνουεπί αλωνιστικών µηχανών. – β΄) Επταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και πενταετή
βοηθού επί αλωνιστικών µηχανών. – Επταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και διετή υπευθύνου
µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών.
Άρθρ. 32. ∆ια την απόκτησιν του ως άνω πτυχίου µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών,
δέον ο ενδιαφερόµενος όπως υποβάλη εις την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του Υπουργείου
Συγκοινωνίας τα συµφώνως τω άρθρω 10 του παρόντος δια τους πρακτικούς µηχανικούς κλπ.
απαιτούµενα στοιχεία και πιστοποιητικά. – Τα πιστοποιητικά ταύτα, ίνα ληφθώσιν υπ’ όψιν δια

την απονοµήν του πτυχίου, εξελέγχονται προηγουµένως υπό της επιτροπής του άρθρου 11 του
παρόντος.
Άρθρ. 33. Αι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του παρόντος ισχύουσι και δια τους
µηχανοδηγούς αλωνιστικών µηχανηµάτων.
Παραγωγή πτυχίων και διπλωµάτων.
Άρθρ. 34. Η προαγωγή των απονεµηθησοµένων κατά τ’ ανωτέρω πτυχίων και διπλωµάτων
θέλει ρυθµισθή δια του διατάγµατος του εκδοθησοµένου δια την απονοµήν πτυχίων και
διπλωµάτων εις τους εφεξής µέλλοντας ν’ ασκήσωσι το επάγγελµα του µηχανοδηγού,
πρακτικού και θερµαστού.
Τύπος διπλώµατος και πτυχίων
Χαρτοσήµανσις.
Άρθρ. 35. Ο τύπος των διπλωµάτων και πτυχίων ορίζεται δι’ αποφάσεως του υπουργού της
Συγκοινωνίας.
Άρθρ. 36. Άπαντα τα διπλώµατα και πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήµου δραχµών
100.

