
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 499/91 
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π.∆. 31/1990 (Α.11/5.2.1990) «Επίβλεψη της 
λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
(ΦΕΚ 180/Α/28-11-91) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος 
του Μηχανολόγου κ.λ.π.» (ΦΕΚ 412/Α/1934) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν 
µε τον Ν.∆.1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/11.10.49) άρθρο 1 παρ. 2-4. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισµός της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.∆. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 
4. Την Υ.1547/26.9.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας «περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βασίλειο Μαντζώρη». 
5. Την 551/29.8.91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.∆. 31/1990 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Τα βαρέα οχήµατα µηχανήµατα µεταφοράς και εναποθέσεως πέτρινων όγκων και παρόµοια, 
ιπποδύναµης µεγαλύτερης των τριακοσίων (300) ίππων». 
 

Άρθρο 2 
 
1. Το εδάφιο 3 της παραγράφου Α, του άρθρου 7 του Π.∆. 31/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«3. Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων του Ν. 1566/1985 του τοµέα 
µηχανολογικού και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1566/1985 
ειδικότητας µηχανολογικών εγκαταστάσεων και ισοτίµων, καθώς και τους πτυχιούχους τεχνικών 
επαγγελµατικών λυκείων και σχολών του Ν. 1566/1985 τοµέα ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού 
και ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, η συνολική απαιτούµενη 
προϋπηρεσία των παραγράφων α, β, γ και δ µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3)». 
 
2. Το στοιχείο (β) του εδαφίου 2, της παραγράφου Β, του άρθρου 7 του Π.∆. 31/1990 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«(β) Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων του Ν. 1566/1985 του 
ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 
1566/1985 ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και τους πτυχιούχους τεχνικών 
επαγγελµατικών λυκείων και σχολών του Ν. 1566/1985 τοµέα µηχανολογικού και ειδικότητας 



µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα και ισοτίµων, η στις παραγράφους α, β, γ και δ 
συνολική απαιτούµενη προϋπηρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3)». 
 

Άρθρο 3 
 
Η ισχύς του παρόντος ∆ιατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 
Στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος. 
 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 1991 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ 


