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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50

3 Μαρτίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

49. Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως
και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1

50. Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που
έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934,
όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγε-
νέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλ-
ματοςτου Ηλεκτρολόγου 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 49

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και με-
ταφοράς Ναξίας σμύριδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5-9-1935 Π.Δ. «Περί

Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας
σμύριδος» (Α' 408, αναδ. Α' 429).

β) Του άρθρου 145παρ. 2του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Με-
ταλλευτικού Κωδικός» (Α' 277), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο μόνο του Ν. 857/1978 (Α' 239).

γ. Του άρθρου μόνου του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου κα-
θορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και με-
ταφοράς σμύριδος» (Α' 146).

δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 περ. δ του Π.Δ. 129/92 «Πε-
ριορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργι-
κών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων»
(Α'65).

2. Το Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων». (Α' 104).

3. Το Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 157).

4. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του-
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α' 19).

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δα-
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).

6. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυ-
πουργούς Οικονομικών» (Β' 1485).

7. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι-
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονο-
μίας και Οικονομικών» (Α' 57).

8. Την 485/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη,
Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο (Β'
1484).

9. Την Δ8/Δ/Φ36.2/13462/13-11-2002 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού δικαιώμα-
τος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Α'
137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/1982 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α'38).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγ-
ματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ύψους 169.921,32 ευρώ για το οικονομικό
έτος 2002. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση
στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120
ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού δικαιώ-
ματος.

12. Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στο ποσό των 866.560,65 ευρώ και θα αντιμε-
τωπίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος
από το δημόσιο για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που θα
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανά-
πτυξης.

13. Την 1/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο μόνο

Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργα-
τικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος
ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται
ως εξής:
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α. Πρώτη ποιότητα από 1,27 σε 1,32 ευρώ από 1-1-2002
έως 31-12-2002.

β. Δεύτερη ποιότητα από 1,09 σε 1,14 από 1 -1 -2002 έως
31-12-2002.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Φ

(2)
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Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν
εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που
αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλε-
κτρολόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,5 και 6 του Ν. 6422/1934

«Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου
του Ηλεκτρολόγου του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α'), όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1150/1949 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 6422/1934
«περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου...»
(ΦΕΚ249/Α').

2. Τις διατάξεις του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος περί συ-
μπληρώσεως Δ/τος «Περί αδειών εκτελέσεως και πτυ-
χίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ
98/Α').

3. Τις διατάξεις του από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος «Περί
χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογι-
κών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητας» (ΦΕΚ 112/Α').

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1671/1951 «περί Υπουργικού
Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/Α') και κυρίως το
άρθρο 14, παράγραφος 5.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε-
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ19/Α').

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και οργά-
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ96/Α'),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 396/
1989 και 189/1995.

7. Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη,
Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ
1484/Β').

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

9. Την 481/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1

α) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των
50 Κ\Λ/ της Α' ειδικότητας που ορίζεται στο άρθρο 3 του
από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
με το Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α'), αυξάνεται δια του πα-
ρόντος σε 65 Κ\Λ/.

β) Το όριο ισχύος των 55 Κ\Λ/ για εγκαταστάσεις οικια-
κών συσκευών θερμάνσεως που ορίζεται στο άρθρο 3
του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροπο-
ποιηθεί με το Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ 59/Α'), αυξάνεται δια
του παρόντος σε 65 Κ\Λ/.

γ) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των
100 Κ\Λ/ της Α' ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 4
του από 13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροπο-
ποιηθεί με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α'), αυξάνεται δια
του παρόντος σε 125 Κ\Λ/.

δ) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των
75 Κ\Λ/ της Γ ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 3 του
από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α78.12.1972), αυξάνεται
δια του παρόντος σε 125 Κ\Λ/.

ε) Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των
100 Κ\Λ/της Γ ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 4 του
από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
με το Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α78.12.1972), αυξάνεται
δια του παρόντος σε 150 Κ\Λ/.

Άρθρο 2

α) Το όριο της ισχύος των 10 Κ\Λ/ για τις απλές εγκατα-
στάσεις Γ ειδικότητας που ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο
2του Π. Δ/τος 532/1989 (ΦΕΚ223/Α76.10.1989) για τους
κατόχους άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α' ειδικό-
τητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας, αυξάνεται δια του
παρόντος σε 15Κ\ΛΛ

β. Το όριο της ισχύος των 15 Κ\Λ/ για τις απλές εγκατα-
στάσεις Α' ειδικότητας φωτισμού που ορίζεται στο άρθρο
1 εδάφιο 3 του Π. Δ/τος 532/1989 (ΦΕΚ223/Α76.10.1989)
για τους κατόχους άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
Γ ειδικότητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας, αυξάνεται
δια του παρόντος σε 25 Κ\Λ/.

Άρθρο 3

α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του από
13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με
τα Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ59/Α') και 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α'),
οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α' ειδικό-
τητας 1 ης Κατηγορίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην
οικεία Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες και ασκούν το επάγγελ-
μα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλάχιστον επί μία
εξαετία μετά την απόκτηση της άδειας τους δικαιούνται
να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων φωτισμού κατοικιών ή γραφείων ή κατα-
στημάτων μέχρι ορίου εγκαταστημένης ισχύος 35 Κ\Λ/ και
για εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως μέ-
χρι ορίου ισχύος 55 Κ\ΛΛ

β. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του από
19/26.3.1938 Β. Δ/τος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το
Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α'), οι κάτοχοι άδειας εκτέλεσης
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητας
1 ης Κατηγορίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην οικεία
Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες και ασκούν το επάγγελμα του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλάχιστον επί μία εξαετία
μετά την απόκτηση της άδειας τους δικαιούται να ανά-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 571

λαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων εργοστασίων ή συνεργείων, μικρής ή επαγγελ-
ματικής βιομηχανίας μέχρι ορίου εγκαταστημένης ισχύος
125«νν.

γ. Οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) νοείται
εκείνη στην οποία έχει δηλωθεί η έδρα του εργαστηρίου
ή καταστήματος ή τεχνικού γραφείου του ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη.

δ. Οι αναφερόμενοι στις παραπάνω παρ. α' και β' αδει-
ούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες αποκτούν τα δικαιώ-
ματα που ορίζονται στις παραγράφους αυτές μετά την
πρώτη θεώρηση της επαγγελματικής τους άδειας και
εφόσον πιστοποιηθεί η άσκηση του επαγγέλματος του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ως ελεύθερου επαγγελμα-
τία επί μία τουλάχιστον εξαετία.

ε. Για την πιστοποίηση της άσκησης του επαγγέλματος
ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης υποβάλ-
λει συμπληρωματικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου
που καλύπτει τον κλάδο ή της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΩΝ» (ΠΟΣΕΗ) ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη
θεώρηση της επαγγελματικής άδειας του συγκεκριμένου
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ώστε αυτή να ισχύει για τα
όρια ισχύος που ορίζονται στις παρ. α' ή β' κατά περί-
πτωση.

2. Αντίγραφα Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Φόρου Ει-
σοδήματος της οικείας Δ.Ο.Υ από τα οποία να προκύπτει
ότι για μια εξαετία υπάρχουν εισοδήματα από ηλεκτρικές
εργασίες.

3. Αριθμός τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών
για κάθε χρόνο.

στ. Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες των παραπάνω πε-
ριπτώσεων χάνουν το δικαίωμα να θεωρήσουν εκ νέου
την άδεια τους με τα αυξημένα όρια ισχύος, εφόσον του-
λάχιστον επί μια τριετία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα

ασκήσουν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
ως ελεύθεροι επαγγελματίες και η άδεια τους θεωρείται
για τα όρια ισχύος της 1ης κατηγορίας όπως ορίζονται
στο άρθρο 1 του Π.Δ. 252/1988.

ζ. Σε περίπτωση αντικατάστασης της επαγγελματικής
άδειας λόγω απώλειας ή φθοράς ή συμπλήρωσης των
φύλλων θεώρησης τα απαραίτητα στοιχεία λαμβάνονται
όπως προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του ενδιαφε-
ρόμενου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που διατηρείται
στο αρχείο της αρμοδίας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Βιο-
μηχανίας.

Άρθρο 4

α) Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α'
ειδικότητας 1ης, 2ης Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα επί-
βλεψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτι-
σμού διπλάσιας ισχύος από αυτές που έχουν το δικαίωμα
να εκτελούν σύμφωνα με την άδεια που κατέχουν.

β) Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α'
ειδικότητας 3ης Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα επίβλε-
ψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού
κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, θεάτρων, μεγάλων
ξενοδοχείων, μεγάλων νοσοκομείων, κοινόχρηστων χώ-
ρων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε εγκα-
ταστημένης ισχύος.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται με τη δη-
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


