
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 12/1964 
 
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόµ. 6422/1934 «περί 
ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.∆/των, αφορώντων την άσκησιν του 
επαγγέλµατος επί των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
(ΦΕΚ 8/Α/18-1-64) 
 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ' όψιν τον Νόµ. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου 
κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, την υπ' αριθ. 464 από 
20.11.63 γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου ως και 
την υπ' αριθ. 813 από 11.12.63 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του  
ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 
1 Όπου των διατάξεων, των εις εκτέλεσιν του Νόµ. 6422/1934 «περί ασκήσεως του 
επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.», ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
µεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.∆/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλµατος επί των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαλαµβάνονται πτυχιούχοι της Σχολής Υποµηχανικών ή 
Εργοδηγών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ειδικότητος Μηχανολόγου, αναφέρονται 
εφ' εξής αντί τούτων πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών (Εργοδηγών) ειδικότητος 
Μηχανολόγου. 
2. Όπου των διατάξεων του από 24-11/17.12.53 Β.∆/τος «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του από 16.3.50 Β.∆/τος κλπ. «διαλαµβάνονται άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος 
Υποµηχανικού Μηχανολόγου, αναφέρονται εφ' εξής, αντί τούτων αντιστοίχως άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος Εργοδηγού Μηχανολόγου και κάτοχος άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος Εργοδηγού Μηχανολόγου. 
3. Η εν τη προηγουµένη παρ. 2 άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Εργοδηγού Μηχανολόγου, 
χορηγείται εις τους πτυχιούχους, των Μέσων Τεχνικών Σχολών (Εργοδηγών) ειδικότητος 
Μηχανολόγου κατόπιν τριετούς προϋπηρεσίας από της κτήσεως του πτυχίου των επί 
µηχανολογικής εγκαταστάσεως γ' βαθµίδος τουλάχιστον εξ ής το ήµισυ τουλάχιστον επί 
εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος, κατόπιν εξετάσεως των υποψηφίων ενώπιον της εν 
άρθρ. 90 του υπ' αριθ. 3/1961 Β.∆/τος «περί οργανώσεως του Υπουργείου Βιοµχηανίας» 
προβλεποµένης εξεταστικής Επιτροπής, τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας, ήτις 
προβλέπετο υπό των προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος ισχυουσών διατάξεων, διά τους 
πτυχιούχους των τέως Σχολών Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 
Η παρ. 1 του άρθρ. 17 του ως άνω από 24-11/17.12.53 Β.∆/τος καταργείται. 
 

Άρθρον 2 
 
Όπου των διατάξεων, των εν τη παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος µνηµονευοµένων Β.∆/των 
διαλαµβάνονται πτυχιούχοι κατωτέρας Τεχνικής Σχολής ειδικότητος Μηχανολόγου, 
επιπροστίθενται εφ' εξής µετ' αυτών και οι πτυχιούχοι των Σχολών Μαθητείας 
Μηχανοτεχνιτών τετραετούς, φοιτήσεως, αρµοδιότητος Υπουργείου Εργασίας. 
 

Άρθρον 3 
 
Το εδάφ. δ' της παρ. 1 και το εδάφ. γ' της παρ. 2 του άρθρ. 18 του ως άνω από 24-11/17.12.53 
Β.∆/τος ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως ως και το άρθρ. 5 του από 



7/7.4.54 Β.∆/τος «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 4/5.10.51 Β.∆/τος κλπ.» 
καταργούνται. 
Η ισχύς του παρόντος Β.∆/τος άρχεται ένα µήνα από της δηµοσιεύσεώς του εις την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος Β.∆/τος. 
 

Εν Αθήναις τη 9 Ιανουαρίου 1964 
 

ΠΑΥΛΟΣ Β’ 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Λ. ΖΕΡΒΑΣ 


