
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 766/72  
 
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως Β. ∆/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 
6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως αφορώντων εις την 
άσκησιν επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου. 
(ΦΕΚ 223/Α/12-12-72) 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ' όψιν: 
α. Τα άρθρ. 3, 5 και 10 του Νόµ. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανικού - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και 
του Ναυπηγού», ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως. 
β. Τα Β. ∆/τα: 
1) Της 13/19 Φεβρ. 1936 «περί συµπληρώσεως ∆/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων 
επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 98/Α/19.2.1936). 
2) Της 19/26.3.38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών, εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος 
παραγωγής κλπ.». 
3) Της 25.5/14.6.38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίαν ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' ειδικότητος κλπ.» 
4) 407/1966 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Β. ∆/των από 13.2.36, από 
19.3.38, από 21.4.65 και από 25.5.38», και 
5) 891/1958 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Β. ∆/τος υπ' αριθ. 407 της 
4/11.5.66, δι' ούτινος ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36 και 19/26.3.38 
Β.∆/τα, τα ρυθµιζόµενα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 
311/68, την υπ' αριθ. 106/12.5.72 γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Εθνικής 
Οικονοµίας Τεχνικού Συµβουλίου, ως και την υπ' αριθ. 435/13.7. 72 γνωµοδότησιν του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού 
απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρο 1 
 
1. Αι εν άρθρω 2 του από 13/19-2-36 β.δ/τος «περί συµπληρώσεως δ/τος περί αδειών 
εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως ετούτο 
ετροποποιήθη δια του άρθρου µόνου β.δ/τος υπ’ αριθ. 328 της 1/11 Ιουνίου 1963 (85/Α) 
αναφερόµεναι ισχείς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 10ΧΒ και 15ΧΒ, τροποποιούνται 
αντιστοίχως δια του παρόντος εις 15ΧΒ και 20ΧΒ. 
2. α. Η εν άρθρω 3 του αυτού, ως άνω, από 13/19-2-36 β.δ/τος « περί συµπληρώσεως δ/τος 
περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», ως τούτο 
ετροποποιήθη δια του άρθρου µόνου του β.δ/τος υπ’ αριθ. 328 της 1/11 Ιουνίου 1963 (85/Α) 
αναφεροµένη ισχύς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 35ΧΒ, τροποποιείται δια του παρόντος εις 
40ΧΒ. 
β. προκειµένου περί χορηγήσεως της εν εδαφίω α’ της παρ. γ’ του άρθρου 3 του από 13/19-2-
36 β.δ/τος «περί συµπληρώσεως δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», αναφεροµένης αδείας εκτελέσεως εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 2ας Κατηγορίας εις τεχνίτας πείρας, η απαιτούµενη ηλικία 
καθορίζεται εις 35 έτη και η απαιτούµενη πρακτική εξάσκησις πενταετής εις ηλεκτρικάς 
εγκαταστάσεις Α’ ειδικότητος, πλήν των τοιούτων 4ης και 5ης κατηγοριών µατά την 
απόκτησιν της αδείας 1ης κατηγορίας της αυτής ειδικότητος. 
3. Η εν άρθρω 4 του από 13/19-2-36 β.δ/τος αναφεροµένη ισχύς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
75ΧΒ, τροποποιείται δια του παρόντος εις 100ΧΒ. 
 

Άρθρο 2 



1.Η εν άρθρω 3 του από 19/26-3-38 β.δ/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και 
πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων Γ΄ειδικότητος, (βιοµηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων), αναφεροµένη 
ισχύς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 50ΧΒ τροποποιείται εις 75ΧΒ. 
2. η εν τέλει του άρθρου 4 του αυτού από 19/26-3-38 β.δ/τος φράσις «υπερβαίνει τα 50ΧΒ 
και είναι µέχρι 100ΧΒ» αντικαθίσταται δια της φράσεως «δεν υπερβαίνει τα 125ΧΒ». 
3. Το άρθρο 6 του αυτού από 19/26-3-38 β.δ/τος αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ ειδικότητος, έχουσι το 
δικαίωµα επιβλέψεως εγκαταστάσεων του εν τη αδεία των αναφεροµένου είδους, διπλασίας 
ισχύος των ων δικαιούνται να εκτελώσιν. 
Η παρούσα διάταξις δεν τροποποιεί το β.δ/γµα 699/71». 
 

Άρθρο 3 
 
Προκειµένου περί πτυχιούχων κατωτέρας Τεχνικής Σχολής, ειδικότητος Ηλεκτρολόγου, 
τριετούς ηµερησίας ή τετραετούς νυκτερινής φοιτήσεως, η απαιτουµένη προϋπηρεσία δια την 
χορήγησιν αδείας Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτου µιας των επί µέρους Κατηγοριών της ΣΤ' 
ειδικότητος, περί ων αι παρ. 1 και 11 του άρθρ. 9 του από 19/26.3.38 Β.∆/τος «περί 
χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και 
επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος κλπ.», ως τούτο αντικατεστάθη 
δια του άρθρ. 7 του ως άνω Β.∆. 407/1966, καθορίζεται εις 9 και 6 έτη αντιστοίχως, εξ ων το 
1/3 εις την επί µέρους ειδικότητα, µετά την απόκτησιν του πτυχίου, το δε υπόλοιπον εις Α', Γ' 
και ΣΤ' ειδικότητα. 
 

Άρθρο 4 
 
Εις το τέλος του άρθρου 4 του ως άνω Β.∆/τος 407/66, ως τούτο αντικατεστάθη δια άρθρου 1 
του Β.∆/τος 891/68, προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω:  
«Εάν εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος απολέση προϋπόθεσιν του παρόντος άρθρου εκ των 
απαιτουµένων δια την θεώρησιν των αδειών και εφ’ όσον διαρκεί τούτο, απαγορεύεται να 
ασκεί το επάγγελµα του εργολήπτου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 

Άρθρο 5 
 
1. Τα, δια την απόκτησιν αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου εν γένει, 
υποβαλλόµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας, εκδιδόµενα εν Ελλάδι υπό ιδιωτών ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, δέον να είναι τεθεωρηµένα ως προς την ακρίβειαν του περιεχοµένου παρά του 
οικείου Επόπτου Εργασίας ή ελλείψει τοιτούτου παρά της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, 
κατόπιν γνωµατεύσεως του κατά επαρχίαν εδρεύοντος επαγγελµατικού Σωµατείου εις το 
οποίον είναι εγγεγραµµένος ή υπάγεται ο εκδόσας το πιστοποιητικόν, εάν υφίσταται 
τοιούτον. Η γνωµάτευσις αύτη δέον όπως γίνηται εντός 20 ηµερών αφ' ης εζητήθη, άλλως η 
θεώρησις γίνεται άνευ αυτής. 
2. Εν περιπτώσει αδυναµίας των ως είρηται Αρχών δια την κατά τα ως άνω είρηται θεώρησιν, 
είναι επαρκής η γνωµάτευσις του Σωµατείου. 
3. Εν περιπτώσει αδυναµίας επί του προκειµένου, δι' οιονδήποτε λόγον Αρχών και 
Σωµατείου, η Υπηρεσία δύναται, εάν κρίνη τούτο αναγκαίον, να προβή δι' ετέρου κατά την 
κρίσιν της τρόπου εις την διευρεύνησιν της ακριβείας του περιεχοµένου του πιστοποιητικού, 
ως π.χ. δι' αποστολής αυτού εις την Πανελλήνιον Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργοληπτικών 
Ηλεκτρολόγων. 
4. Προκειµένου περί πιστοποιητικού εξ αλλοδαπής, η Υπηρεσία, κατά την κρίσιν της, 
δύναται να απαιτήσει σχετικήν ενέργειαν εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, προς διευρεύνησιν 
της ακριβείας του περιεχοµένου του πιστοποιητικού. 
 

Άρθρο 6 
 



1. ∆ια την χορήγησιν απασών των αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου ή την 
ανανέωσιν αυτών, δεν απαιτείται η προσκόµισις πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου ή 
αποσπάσµατος αυτού. 
2. Υπηρεσία εις ηλικίαν µικροτέραν των 15 ετών συµπεπληρωµένων, δεν λαµβάνεται υπ' 
όψιν δια την χορήγησιν των εν τη προηγουµένη παραγράφω αδειών. 
3. ∆ια την χορήγησιν αδειών οδηγού Ανελκυστήρος, κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του από 
25.5/14.6.38 Β. ∆/τος «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' ειδικότητος κλπ.», δεν 
απαιτείται προϋπηρεσία, τροποποιουµένου ως προς τούτο του άρθρ. 21 του αυτού Β. ∆/τος. 
 

Άρθρο 7 
 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα µήνα από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Εις τον Ηµετέρον επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 
 

Εν Αθήναις τη 8 ∆εκεµβρίου 1972 
 

Εν Ονόµατι του Βασιλέως 
 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ 


