ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 22 Νοεµβρίου 1951
Περί τροποποιήσεως ∆ιαταγµάτων από 14.10.1937 «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ/κών
εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19.3.1938 «περί χορηγήσεως αδειών και
πτυχίων ΣΤ΄ Ειδικότητος από 4.11.1949 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από
13.2.1948 Βασιλικού ∆ιατάγµατος κλπ.».
(ΦΕΚ 307/Α/27-11-51)
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. 64 ε.ε. σύµφωνον
γνωµοδότησιν του κατά Νόµον αρµοδίου Συµβουλίου Σιδηροδρόµων, ως και την υπ’ αριθ. 575
ε.ε. γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας
Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Άρθρον 1.
1) Το εδάφιον 2 του άρθρου 4 του από 14.10.1937 Β.∆. «περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του από 12.9.1935 Π.∆/τος «περί διαιρέσεως των ηλετρ/κών εγκαταστάσεων
εις ειδικότητας και κατηγορίας», αντικαθίσταται δια του κατωτέρω:
Αι ηλεκτροµηχανολογικαί εγκαταστάσεις κινήσεως µικράς σηµασίας (π.χ. ηλεκτρικαί
εγκαταστάσεις ανεµιστήρων, αντλιών, ψυγείων, µηχανηµάτων κοπής κρεάτων, καφεκοπτικών
µηχανών και παρόµοιαι) θεωρούνται ως εσωτερικαί ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις και υπάγονται
εις την Α΄ Ειδικότητα, εφ’ όσον η εγκατεστηµένη ισχύς των δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοβάττ».
2) Το εδάφιον β΄ του άρθρου 8 του από 14.10.1937 Β.∆. «περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του από 12.9.1935 Π.∆/τος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων
εις ειδικότητας και κατηγορίας αντικαθίστανται δια του κατωτέρω:
β) Η 1η κατηγορία της Γ΄ Ειδικότητος.
3) Το εδάφιον γ΄ του αυτού ως άνω άρθρου καταργείται.
Άρθρον 2.
Το τελευταίον εδάφιον του άρθρου 14 του από 19 Μαρτίου 1938 Β.∆. «περί χορηγήσεως
αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ΄ Ειδικότητος κλπ.» τροποποιείται ως κάτωθι:
«Αι εξετάσεις των υποψηφίων βοηθών ηλκετροτεχνίτου, ηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών
και εργοδηγών Γ΄ κατηγορίας, ΣΤ΄ ειδικοτήτων, ως και εγκαταστατών 1ης κατηγορίας, Γ΄
Ειδικότητος δύνανται προσέτι να γίνωσι και εις έδρας των κατά τόπους Γραφείων Ελέγχου
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώπιον τριµελών επιτροπών εκ διπλωµατούχων
µηχανολόγων – ηλεκτρολόγων οριζοµένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως του επί της Βιοµηχανίας
Υπουργού.
Μεταβατικαί διατάξεις.
∆ια τους εν τη περιοχή ∆ωδεκανήσου µονίµως, προ της απελευθερώσεως
εγκατεστηµένους ηλεκτρολόγους ως επίσης και δια τους εκ του εξωτερικού οµοεθνείς
πρόσφυγας η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του από 4.11.49 Β. ∆ιατάγµατος
«περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 23.2.1948 Β.∆. κλπ. αναστέλλεται επί
πενταετίαν από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ∆ιατάγµατος, επαναφεροµένων εν ισχύι των
σχετικών διατάξεων του από 13.2.1936 αρχικού ∆ιατάγµατος.

Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν
του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 22 Νοεµβρίου 1951
ΠΑΥΛΟΣ
Β.
Ο επί της Βιοµηχανίας Υπουργός
ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ - ΝΟΒΑΣ

