
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 2 Αυγούστου 1958  
 
Περί συµπληρώσεως των άρθρων 5, 6, 7, 16 και 17 του 16-3-50 Β.∆. «περί διαιρέσεως, 
κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.», ως τούτο 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια  του από 24-11-1953 τοιούτου. 
(ΦΕΚ 116/Α/8-8-58) 

 
ΠΑΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

Έχοντες υπ’ όψιν τον Νόµον 6244/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου 
κλπ» ιδία τα άρθρα 3 και 5 τούτου, τον Α.Ν 1671/51 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και 
Υπουργείων» και ιδία το άρθρον 14 τούτου, την υπ’ αριθ. 141/4-11-57 πράξιν του παρά τω 
υπουργείω Βιοµηχανίας Μηχανολογικού Συµβουλίου, ως και την υπ’ αριθ. 285/58 
γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας 
Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρ. µόνον. 
 

1) Εις το τέλος του άρθρ. 5 του από 16-3-50 β.δ. περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής 
των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων κλπ. ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του 
από 24-11-53 τοιούτου, προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:  
«3) Προκειµένου ειδικώς περί εκτελέσεως οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως εις 
Μηχανολογικάς Εγκαταστάσεις ή στοιχεία ταύτης ή µεταλλικάς κατασκευάς εν γένει, πάσαι αι 
εν τω ως άνω άρθρω 1 Μηχανολογικαί Εγκαταστάσεις, θεωρούνται ως απλαί τοιαύται».  
2. Εις το τέλος του άρθρ. 6 του ως άνω από 16-3-50 β.δ. ως τούτο ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη δια του από 24-11-53 τοιούτου, προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω :  
«3) Οµοίως εις τα εν τη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερόµενα πρόσωπα, ως και εις 
τους διπλωµατούχους Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, επιτρέπεται αυτοδικαίως 
άνευ άλλης αδείας η εκτέλεσις οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως επί οιασδήποτε 
Μηχανολογικής Εγκαταστάσεως ή στοιχείων ταύτης ή µεταλλικής κατασκευής εν γένει. – 
Επίσης η εκτέλεσις της οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως επιτρέπεται και εις τους 
κεκτηµένους άδειαν οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού αντιστοίχως κατά τα εν άρθρω 
16 ως συµπληρούται δια του παρόντος αναφερόµενα. Ωσαύτως εις τους κατόχους αδείας ή 
πτυχίου της αλλοδαπής, παρέχοντος εις αυτούς το δικαίωµα της εκτελέσεως τοιούτων 
εργασιών, δύναται να επιτραπή υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας, κατόπιν συµφώνου γνώµης 
του Μηχανολογικού Συµβουλίου, η εκτέλεσις των ως άνω οξυγονοκολλήσεων ή 
ηλεκτροσυγκολλήσεων, δι’ ωρισµένον έργον και χρονικόν διάστηµα.  
3) Εις το τέλος της § 2 του άρθρου 7 του ως άνω από16-3-50 β.δ. ως τούτο ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη δια του από 24-11-53 τοιούτου, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: Ειδικώς 
προκειµένου περί εκτελέσεως οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως, η υποχρεωτική 
χρησιµοποίησης προσώπου κεκτηµένου το προς τούτο δικαίωµα άρχεται από 1-1-59.  
4) Εν τω εδαφίω γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρ. 16 του ως άνω από 16-3-50 β.δ. ως τούτο 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-53 τοιούτου και µετά την λέξιν 
εγκαταστάτου, προστίθενται αι λέξεις «οξυγονοκολλητού», ηλεκτροσυγκολλητού Α΄ και Β΄ 
τάξεως.  
Επίσης εις το τέλος της § 2 του αυτού άρθρ. 16 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: 
Ειδικώς, αι άδειαι οξυγονοκολλητού και ηλεκτροσυγκολλητού, χορηγούνται δια πάσας τας 
ειδικότητας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.  
5) Εις το τέλος της § 3 του άρθρ. 17 του ως άνω από 16-3-50 β.δ. ως τούτο ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη δια του από 24-11-53 τοιούτου, προστίθενται τα κάτωθι εδάφια : Αι κατά το αυτό 
άρθρ. 16 άδειαι οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού, χορηγούνται κατόπιν εξετάσεως 



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 συγκολλήσεων 
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 συγκολλήσεως 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 και 
οξυγονοκολλήσεως. 
 
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος Β. ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1958 
 

ΠΑΥΛΟΣ Β΄ 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ν. ΜΑΡΤΗΣ 

 


