
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 902/75 
 
Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.∆/τος ως ετροποποιήθη 
µεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεµβρίου /17 ∆εκεµβρίου 1953 Β.∆/τος, "περί διαιρέσεως 
κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως 
µελετών, επιβλέψεως της εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών". 
(ΦΕΚ 287/Α/22-12-75) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντες υπ' όψει: 
α) τας διατάξεις του Νόµου 6422/1934 "περί ασκήσεως επαγγέλµατος του µηχανολόγου κ.λπ." 
και ιδία των άρθρων 3, 5 και 6 τούτου, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του υπ' 
αριθ. 1150/49 Ν.∆/τος και ιδία δια των άρθρων 2, 6 τούτου. 
β) το από 3 Ιουνίου 1950 Β.∆ ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως δια του από 
24 Νοεµβρίου/17 ∆εκεµβρίου 1953 Β.∆/τος "περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων κ/λπ". 
γ) την υπ' αριθ. 372/13-10-1975 σύµφωνον γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας 
Τεχνικού Συµβουλίου, και 
δ) την υπ' αριθ. 839/6 Νοεµβρίου 1975 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει 
του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, αποφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον µόνον 
 
Τα άρθρα 2, 4 και 5 του από 3 Ιουνίου 1950 Β.∆/τος "περί διαιρέσεως κατατάξεως και 
απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών κ.λπ" ως 
αντικατεστάθησαν δια του από 24 Νοεµβρίου/17 ∆εκεµβρίου 1953 Β.∆." τροποποιούνται ως 
προς το σκέλος της αξίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: 
1. Το εν άρθρ. 2, παράγρ. 1 εδαφ. γ' ποσόν των 300.000 δραχµών αυξάνεται εις 1.000.000 

δραχµάς. 
2. Το εν άρθρ. 2, παράγρ. 2 εδαφ. γ' ποσόν των 150.000 δραχµών αυξάνεται εις 500.000 

δραχµάς. 
3. Το εν άρθρ. 4, παράγρ. 2 ποσόν των 50.000 δραχµών αυξάνεται εις 150.000 δραχµάς. 
4. Το εν άρθρ. 5, παράγρ. 1 εδαφ. δ' ποσόν των 600.000 δραχµών αυξάνεται εις 2.000.000 

δραχµάς. 
5. Το εν άρθρ. 7, παράγρ. 6 ποσόν των 100.000 δραχµών αυξάνεται εις 300.000 δραχµάς. 
 
Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 8 ∆εκεµβρίου 1975 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 


