ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36
Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(ΦΕΚ 98/Α/19-2-36)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπόψη τον Νόμον 6422 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του
ηλεκτρολόγου του μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού ως και του ναυπηγού» και ιδία τα
άρθρα αυτού υπ’ αριθ. 3, 5 και 10 και το άρθρον 12 του Νόμου 2979 ως επίσης την υπ’
αριθ.198 ε.ε. γνωμάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας αρμοδίου Συμβουλίου
Σιδ/μων, προτάσει του ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και
διατάσσομεν.
Το από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π.Δ. «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων α΄ ειδικότητος αναδημοσιεύεται και συμπληρούται ως εξής:
Άρθρον 1.
Η χορήγησις αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων της α΄ ειδικότητος ως αύτη καθορίζεται εν τω επί τη βάσει του άρθρου 5 του
Νόμου 6422 εκδοθέντι Διατάγματι περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά
ειδικότητα και κατηγορίας διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος.
Άδειαι εκτελέσεως εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητος.
Άρθρο 2.
Προσόντα αδείας 1ης κατηγορίας.
Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας
ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν απλών εγκαταστάσεων
φωτισμού κατοικιών, ή γραφείων, ή καταστημάτων μέχρις ορίου εγκατεστημένης συνολικής
ισχύος 5 χιλιοβάτ συμπεριλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως συσκευών και μηχανημάτων
οικιακής ή βιοτεχνικής χρήσεως, ων η κατανάλωσις προκειμένου ειδικώτερον περί
εναλλασσομένου ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά φάσιν τα 10 αμπέρ.
Εξαιρετικώς οι αδειούχοι εγκαταστάται της κατηγορίας ταύτης εκτός του ως άνω ορίου
της αδείας των δικαιούνται να εκτελώσι συν τη εσωτερική ηλεκτρική εγκαταστάσει και
εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως (ηλεκτρικαί κουζίναι, θερμάστραι κλπ) ων
συσκευών η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10 Χ.Β.
Η άδεια εγκαταστάσεως της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεως εις τους
προσάγοντας.
α΄) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει μιας των κατά το άρθρον 7 του Νόμου 4341 ειδικών σχολών
μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών της εν Αθήναις Σιβιτανιδείου Σχολής, μιας των εν Πειραιεί
νυκτερινών μηχανολογικών ή υφισταμένων ή συσταθησομένων ηλεκτρολογικών τμημάτων,
των σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου, του Αρχιμήδους και του Προμηθέως, της Βιοτεχνικής
Σχολής Αθηνών, της Επαγγελματικής Βαλιανείου Σχολής Ληξουρίαυ ή ετέρας σχολής της
Ελλάδος και του Εξωτερικού ισοτίμου προς τας προαναφερθείσας και τύχη απολυτήριου εκ των
εν λόγω Σχολών ή τους έχοντας φοιτήσει επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνική Σχολήν ως
αύται καθορίζονται εν παραγράφω β΄ του παρόντος άρθρου.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 24 ετών εξαιρετικώς δε 22 ετών δια τους
αποφοίτους της Σιβιτανεδείου Σχολής και της Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου.

2) Απολυτήριον μιας των ως άνω κατωτέρων σχολών ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί
τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνικήν Σχολήν.
3) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί μίαν
τουλάχιστον πενταετίαν. Προκειμένου περί αποφοίτων της Σιβατανιδείου Σχολής και της
Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής, ο χώρος φοιτήσεως εν τη Σχολή από το 2 έτος και εξής
λογίζεται ως χρόνος πρακτικής εξασκήσεως.
4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ότι δεν έχουσι καταδικασθή ένεκα κλοπής,
υπεξαιρέσεως ή απάτης εις ποινήν φυλακίσεως άνω των τριών μηνών ή καθ’ υποτροπήν εις
οιανδήποτε ποινήν φυλακίσεως.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
β΄) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει μέσης τεχνικής Σχολής της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ή
μηχανολόγου ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και ισοδυνάμου προς τα
προσηρτημένα σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή τους έχοντας φοιτήσει εί τέσσερα
τουλάχιστον εξάμηνα εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγωνηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμον προς το Ε. Μ. Πολυτεχνείον.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 20 ετών.
2) Δίπλωμα της μέσης Σχολής ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα τουλάχιστον
εξάμηνα εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν.
3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί 1 τουλάχιστον έτος.
4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α΄ 4.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
γ΄) Δια τους μη φοιτήσαντας εις μίαν των εν παραγράφοις α) ή β) σχολών:
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 28 ετών.
2) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί μίαν τουλάχιστον
δεκαετία.
3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α΄ 4.
4) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας
δ΄) Δια τους ήδη κατόχους αδείας τεχνίτου εφ’ όσον συνεπλήωρσαν πενταετίαν από της
κτήσεως της αδείας ταύτης.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 26 ετών.
2) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδκότητι επί πέντε
τουλάχιστον έτη μετά την απόκτησιν της αδείας τεχνίτου.
3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, ως εν παρ. α΄ 4.
4) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας
Προσόντα αδείας 2ας κατηγορίας.
Άρθρον 3.
Οι κάτοχοι της αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της
κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων
καταναλώσεως φωτισμού κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων συμπεριλαμβανομένης της
εγκαταστάσεως συσκευών πάσης φύσεως, την εκτέλεσιν απλών εγκαταστάσεων καταναλώσεως
κινήσεως εργοστασίων και εγκαταστάσεων εις μικρούς κοινόχρηστους χώρους εντός του ορίου
των 25 χιλιοβάττ.
Η άδεια της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους προσάγοντας τα
κάτωθι:
α΄) Δια τους έχοντας αποφοιτήσει και τύχει απολυτήριου μιας των κατά το άρθρον 7 του
νόμου 4341 ειδικών Σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών ως και των υφισταμένων ή
συσταθησομένων ηλεκτρολογικών τμημάτων των κάτωθι σχολών.

Της εν Καλλιθέα Σιβιτανιδείου Σχολής.
Της Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου.
Της εν Πειραιεί νυκτερινής Σχολής «ο Αρχιμήδης».
Των εν Πειραιεί νυκτερινών Σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου και του Προμηθέως.
Της Βιοτεχνικής Σχολής Αθηνών ή ετέρας Σχολής της Ελλάδος και του εξωτερικού
ισοτίμου προς τας προαναφερθείσας ή τους έχοντας φοιτήσει επί τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην
τεχνικήν Σχολήν αύται καθορίζονται εν παραγράφω β΄ του παρόντος άρθρου.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 27 ετών τουλάχιστον, εξαιρετικώς δε
ηλικίαν 25 ετών δια τους αποφοίτους της Σιβιτανιδείου ή της Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου.
2) Απολυτήριον μιας των εν λόγω κατωτέρων σχολών ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί
τέσσαρα εξάμηνα εις μέσην τεχνικήν Σχολήν.
3) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί μιαν
τουλάχιστον οκταετίαν. Τα πιστοποιητικά ταύτα δεν είναι απαραίτητα εφ’ όσον ο υποψήφιος
είναι ήδη αδειούχος εγκαταστάτης και συνεπληρώθη τριετία από της χορηγήσεως της αδείας
ταύτης.
4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παράγρ. α΄, 4.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
β΄) Δια τους έχοντας την κατά το άρθρον 2 παράγρ. β΄ θεωρητικήν μόρφωσιν.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 22 ετών.
2) Δίπλωμα της μέσης σχολής ή πιστοποιητικόν φοιτήσεως επί τέσσαρα τουλάχιστον
εξάμηνα εις ανωτάτην τεχνικήν Σχολήν.
3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως επαγγέλματος επί τρία τουλάχιστον έτη. Το
πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι ήδη αδειούχος
εγκαταστάτης 1ης κατηγορίας και συνεπληρώθησαν δύο έτη από της χορηγήσεως της αδείας.
4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παράγρ. α΄, 4.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
γ΄) Δια τους φοιτήσαντας εις μίαν των εν παρ. α΄ ή β΄ σχολών.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 40 ετών.
2) Πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί εικοσιπέντε
έτη. Το πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι ήδη αδειούχος
εγκαταστάτης 1ης κατηγορίας και συνεπληρώθη 15ετία από της κτήσεως της αδείας ταύτης.
3) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου ως εν παράγρ. α΄, 4) αναφέρεται.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
Άρθρον 4.
Προσόντα της 3ης κατηγορίας.
Οι κάτοχοι της αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της
κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν πάσης εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκαταστάσεως καταναλώσεως φωτισμού κατοικιών, Γραφείων, καταστημάτων,
θεάτρων, μεγάλων ξενοδοχείων, μεγάλων νοσοκομείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
κοινοχρήστων χώρων ισχύος μέχρις 75 χιλιοβάττ απλών εγκαταστάσεων κινήσεως μέχρις 25
ΧΒ, ως και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών εφ’ όσον δεν
γίνεται χρήσις υψηλής τάσεως.
Η άδεια της κατηγορίας ταύτης χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους προσάγοντας τα
κάτωθι:
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 25 ετών.
2) Δίπλωμα μιας τεχνικής Σχολής της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και
ισοτίμου προς τα προσηρτημένα Σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή πιστοποιητικόν
φοιτήσεως εις Ανωτάτην Τεχνικήν Σχολήν ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων

ημεδαπής ή αλλοδαπής ισοτίμου προς τος Ε. Μ. Πολυτεχνείον επί τέσσερα (4) τουλάχιστον
εξάμηνα.
3) Πιστοποιητικόν εξασκήσεως του επαγγέλματος εν τη ειδικότητι επί 5τουλάχιστον έτη.
Το πιστοποιητικόν τούτον δεν είναι απαραίτητο εάν ο υποψήφιος είναι αδειούχος εγκαταστάτης
1ης κατηγορίας και συνεπληρώθη τετραετία από της χορηγήσεως της αδείας ταύτης, ή
αδειούχος εγκαταστάτης 2ας κατηγορίας και συνεπληρώθη διετία από της χορηγήσεως της
αδείας ταύτης.
4) Πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου συμφώνως προς το άρθρον 2 παράγρ. α΄, 4 του
παρόντος.
5) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
Άρθρο 5.
Προσόντα αδείας 4ης κατηγορίας.
Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως των εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να
αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων.
Εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων υπό την έννοιαν του παρόντος εννοούνται αι
εγκαταστάσεις προς τον σκοπόν φωτισμού η διαφημίσεως εις τας οποίας η πηγή φωτός
αποτελείται εν όλων ή εν μέρει εξ ηλεκτρικών σωλήνων αερίου.
Ηλεκτρικοί σωλήνες αερίου εννοούνται υέλινοι σωλήνες πλήρεις αερίου υπό ελαφράν
πίεσιν εφωδιασμένοι εις τα δύο άκρα δι’ ηλεκτροδίων δια την μεταβίβασιν του ρεύματος από
των αγωγών εις το αέριον του σωλήνος.
Το ρεύμα τροφοδοτήσεως των φωτοβόλων σωλήνων υπό υψηλήν ενδεχομένως τάσιν
διατίθεται μέσω ειδικών μετασχηματιστών ανυψώσεως της τάσεως, συνδεδεμένων μετά των
δικτύων διανομής χαμηλής τάσεως.
Την άδειαν ταύτην κέκτηνται μεν αυτοδικαίως οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελμα του
ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου–μηχανολόγου μηχανικού συμφώνως
προς τας διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 6422 λαμβάνουσι δε κατόπιν εξετάσεων.
1) Οι κάτοχοι αδειών 2ας ή τρίτης κατηγορίας οι έχοντες την κατά το άρθρον 2 παρ. β΄
θεωρητικήν μόρφωσιν, έχοντες να επιδείξωσι διετή τουλάχιστον πείραν εγκαταστάσεων
υψηλής τάσεως, επί τη προσαγωγή τη αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου της αδείας αυτών
εγκαταστάτου 2 ή 3 κατηγορίας και πιστοποιητικών διετούς κατά τ’ ανωτέρω πείρας αυτών.
2) Οι κάτοχοι αδειών 2ας κατηγορίας εγκαταστάται, έχοντες να επιδείξωσι ειδικώς πείραν
τουλάχιστον δεκαετή εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως επί τη προσαγωγή της αδείας αυτών και
πιστοποιητικού της δεκαετούς κατά τα ανωτέρω πείρας αυτών.
Άρθρον 6.
Προσόντα αδείας 5ης κατηγορίας.
Οι κάτοχοι αδείας εκτελέσεως των εγκαταστάσεων της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να
αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την εκτέλεσιν εγκαταστάσεων κινηματογράφων.
Ως τοιαύται εγκαταστάσεις θεωρούνται άπαντα τα εντός του θαλάμου προβολής
περιεχόμενα μηχανήματα και συσκευαί ως και τα δια την λειτουργίαν της προβολής
αναγκαιούντα τυχόν βοηθητικά τοιαύτα ως π.χ. ομάς μετατροπής ρεύματος πίνακες κλπ.
Την άδειαν ταύτην κέκτηνται μεν αυτοδικαίως οι ασκούντες ελευθέρως ανεγνωρισμένων
Τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου και του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού
συμφώνως προς τας διατάξεις του 1 του Νόμου 6422 λαμβάνουσι δε κατόπιν εξετάσεων.
Οι κάτοχοι αδειών 2ας ή 3ης κατηγορίας πτυχιούχοι μέσων ανεγνωρισμένων Τεχνικών
σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, έχοντες να επιδείξωσι
διετή τουλάχιστον πείραν εις εγκαταστάσεις κινηματογράφων, επί τη προσαγωγή τη αρμοδία
υπηρεσία του Υπουργείου της αδείας των εγκαταστάτου 2ας ή 3ης κατηγορίας και
πιστοποιητικού διετούς κατά τ’ ανωτέρω πείρας αυτών.

Άρθρο 7.
Προσόντα αδείας 6ης κατηγορίας.
Οι κάτοχοι αδείας της κατηγορίας ταύτης δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την
εκτέλεσιν πάσης φύσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οιουδήποτε μεγέθους και
οιασδήποτε τάσεως ως και ιδιωτικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.
Την εν λόγω άδειαν κέκτηνται αυτοδικαίως οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα του
ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 6422 ως
και οι κάτοχοι των υπό του άρθρου 1 εδάφ. β΄ και γ΄ του αυτού Νόμου οριζομένων προσόντων,
χορηγείται δε εις αυτούς κατόπιν αιτήσεως των επί τη προσαγωγή τη αρμοδία Ηλεκτρολογική
Διευθύνσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας, επισήμου αντιγράφου του διπλώματος αυτών ως και
τριών φωτογραφιών, εν ειδική δε περιπτώσει των υπό του άρθρου 1 του Νόμου 6422
οριζομένων πιστοποιητικών.
Η έκδοσις των αδειών της κατηγορίας ταύτης θα γίνεται επί τη βάσει του καταρτιζομένου
εκάστοτε υπό της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου πίνακος των Τεχνικών
Σχολών της Αλλοδαπής χαρακτηριζομένων ως ομοταγών προς τας Ανωτάτας Σχολάς του
Ε.Μ.Π.
Άρθρον 8.
Βοηθητικόν Προσωπικόν.
Οι ως άνω αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χρησιμοποιώσι κατά την εκτέλεσιν
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως βοηθητικόν προσωπικόν μόνον τους κατά τα
κατωτέρω κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς και να τηρώσιν εν τω γραφείω ή
καταστάσει αυτών ειδικόν βιβλίον ημερολόγιον ονομαστικής καταστάσεως του παρ’ αυτών
απασχολουμένου τοιούτου προσωπικού εκ τεχνιτών ή βοηθών ως και των τυχόν
μαθητευομένων.
Οι αδειούχοι εγκαταστάται υποχρεούνται να χορηγώσιν εις τους εν τη υπηρεσία αυτών
ηλεκτροτεχνίτας ή βοηθούς ως και εις τους τυχόν μαθητευομένους αιτήσει των, πιστοποιητικά
εργασίας εν οις να αναγράφωνται το ονοματεπώνυμον, η ηλικία, το είδος της εργασίας ο χρόνος
απασχολήσεως μετά των χρονολογιών, η διαγωγή και η επιμέλεια τους εργασθέντος ή
μαθητεύσαντος.
Άρθρον 9.
Η άδεια ηλεκτροτεχνίτου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χορηγουμένη κατόπιν
εξετάσεων δεν δίδει εις τους κατόχους αυτής το δικαίωμα να αναλαμβάνωσιν οι ίδιοι την
εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά επιτρέπεται εις αυτούς να εργάζωνται
υπό τας διαταγάς αδειούχου εγκαταστάτου.
α) Δια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει να
προσαγάγη.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 21 ετών.
2) Πιστοποιητικόν ότι ειργάσθη τεχνικώς εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή κατάστημα
ηλεκτρικών ειδών ή παρά τινι αδειούχω εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί εξ
τουλάχιστον έτη.
3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
β΄) Η αυτή άδεια ηλεκτροτεχνίτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, εις τους έχοντας την
κατά το άρθρον 2 παρ α΄ θεωρητικήν μόρφωσιν τους προσάγντας:
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 20 ετών ή 18 ετών δια τους αποφοίτους
ημερησίας λειτουργίας σχολής.
2) Πιστοποιητικόν εργασίας εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή εις κατάστημα ηλεκτρικών
ειδών ή παρά τινι αδειούχω εκτελέσεως εσωτ. ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί τέσσαρα

τουλάχιστον έτη. Δια τους αποφοίτους της Σιβιτανιδείου Σχολής και Βαλλιανείου Σχολής τα
έτη σπουδών από του δευτέρου σχολικού έτους λογίζονται ως χρόνος εργασίας.
3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
γ) Η αυτή άδεια χορηγείται επίσης κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας την κατά το
άρθρον 2 παράγρ. β τεχνικήν μόρφωσιν τους έχοντας συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας
αυτών.
Άρθρον 10.
Η άδεια βοηθού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χορηγουμένη κατόπιν εξετάσεων
σκοπεί απλώς την κατάταξιν των μαθητευομένων, δεν δίδει εις αυτού το δικαίωμα να
αναλαμβάνωσι οι ίδιοι ητν εκτέλεσιν εργασιών εις εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις, αλλά
επιτρέπει εις αυτούς μόνον να εργάζωνται υπό τας αμέσους διαταγάς εγκαταστάτου ή
ηλεκτροτεχνίτου.
Δια την προσέλευσιν εις τας εξετάσεις δέον έκαστος υποψήφιος συν τη αιτήσει να
προσαγάγη.
1) Πιστοποιητικόν ότι συνεπλήρωσεν ηλικίαν 16 ετών.
2) Πιστοποιητικόν ότι ειργάσθη ως τεχνικός εις ηλεκτρικόν εργοστάσιον ή κατάστημα
ηλεκτρικών ειδών ή παρά τινι αδειούχω εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί δύο
τουλάχιστον έτη ως μαθητευόμενος.
3) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας.
Άρθρον 11.
Αι άδειαι προς εκτέλεσιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 5 και 25 χιλιοβάττ
χορηγούνται δι’ ένα Νομόν του κράτους και ιδιαιτέρως δια την περιοχήν Αθηνών – Πειραιώς,
αντιθέτως αι άδειαι των λοιπών κατηγοριών ισχύουσι δι’ άπασαν την Ελλάδα.
Ως περιοχή Αθηνών – Πειραιώς θεωρείται η περιλαμβανομένη εντός ακτίνος είκοσι
χιλιομέτρων από της εν Αθήναις πλατεία Ομονοίας.
Αι άδειαι ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτρολόγων χορηγούνται δι’ άπασαν την
Ελλάδα.
Άρθρον 12.
Πλην των δια τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελμα ηλεκτρολόγου του μηχανολόγου
και του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου κατά το άρθρον 1 του Νόμου 6422 ως και
διπλωματούχων μηχανικών ετέρων ειδικοτήτων των εχόντων αυτοδικαίως το δικαίωμα να
εκτελώσι απλήν ηλεκτρολογικήν εγκατάστασιν συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ’ αριθ. 2
υποδιαιρέσεως του άρθρου 3 του αυτού Νόμου εις τους υπολοίπους χορηγούνται άδειαι κατά το
ανωτέρω κατόπιν εξετάσεων εις ας δικαιούνται να προσέλθωσιν οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα
ως ταύτα καθωρίσθησαν ανωτέρω αφού καταβάλωσι τα κάτωθι εξέταστρα.
α) Δια την χορήγησιν αδείας βοηθού δρχ. τριάκοντα δι’ έκαστον υποψηφίου.
β) Δια την χορήγησιν αδείας ηλεκτροτεχνίτου δραχμ. εξήκοντα δι’ έκαστον υποψηφίου.
γ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος
μέχρι 5 χιλιοβάτ εκατόν πεντήκοντα δραχμάς.
δ) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος
μέχρι 25 χιλιοβάτ διακοσίας δραχμάς.
ε) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος
μέχρι 75 χιλιοβάτ δραχμάς τριακοσίας.
στ΄) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων δραχμάς
διακοσίας.
ζ΄) Δια την χορήγησιν αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων δραχμάς
διακοσίας.

Άρθρον 13.
Τα προσαγόμενα πιστοποιητικά εργασίας δέον να ώσι συντεταγμένα εν είδει υπευθύνου
δηλώσεως προς δημοσίαν αρχήν, και να είναι δεόντως χαρτοσημασμένα και τεθεωρημένα κατά
την περίπτωσιν, παρά των οικείων σωματείων καταστηματαρχών ή ηλεκτροτεχνιτών εφ’ όσον
οι ενδιαφερόμενοι τυγχάνουσι μέλη των σωματείων τούτων. Τα σωματεία δε ταύτα
υποχρεούνται κατά εξάμηνον ή και οσάκις ζητηθώσιν να υποβάλωσιν εις την ηλεκτρολογικήν
Διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας, πίνακα των μελών αυτών.
Οι υποψήφιοι ων τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαχθέντων εγγράφων στοιχείων
ήθελον ευρεθή επαρκή προσάγουσι γραμμάτιον καταθέσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών
και Δανείων των πόλεων ένθα εδρεύονται αι εν άρθρω 14 αναφερόμεναι εξεταστικαί επιτροπαί,
των ως άνω εξετάσεων, υποβάλλονται ες γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν επί των διατάξεων
των εν ισχύϊ κανονισμών, των στοιχειωδών γνώσεων της ηλεκτροτεχνίας και της τεχνολογίας
των ηλεκτρικών υλικών αντιστοίχως προς την κατηγορίαν αδείας, δι’ ην εξετάζεται έκαστος
υποψήφιος. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δύναται να καθορισθώσι τα
θέματα των εξετάσεων δι’ εκάστην κατηγορίαν αδείας.
Πας απορριπτόμενος κατά τας εξετάσεις δύναται να επανέλθη εις ταύτας μόνον μετά
τρίμηνον καταβάλλων εκ νέου το ήμισυ των εξετάστρων.
Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόμενος δεν δύναται να υποβληθή εις νέαν
εξέτασιν ειμή μετά παρέλευσιν έτους καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα. Η τρίτη αύτη
δοκιμασία θα είναι και η τελευταία.
Δι’ εκάστην εξέτασιν θα συντάσσηται πρακτικόν φέρον αύξοντα αριθμόν χρονολογία,
φωτογραφίαν του εξετασθέντος και την υπογραφήν των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
Άρθρον 14.
Αι εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται υπό τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αποτελουμένης εξ ενός αρχιμηχανικού ηλεκτρολόγου του Υπουργείου ως προέδρου, ενός
Μηχανικού της αυτής υπηρεσίας οριζομένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Υπουργείου
Συγκοινωνίας και του Προϊσταμένου του Γ.Ε.Ε.Η.Ε.
Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται οσάκις παρίσταται ανάγκη κατ’ ελάχιστον δε όριον
άπαξ του μηνός εφ’ όσον υπάρχει έστω και μίαν μόνον αίτησις υποψηφίου έχοντος επαρκή
προσόντα ίνα υποβληθή εις εξετάσεις. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο εκ της
Επιτροπής Μηχανικός του Υπουργείου Συγκοινωνίας όστις και τηρεί το Αρχείο των εξετάσεων,
το μητρώον των αδειούχων κλπ υπό την επίβλεψιν το Προέδρου της Επιτροπής.
Εις τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής καταβάλλονται κατόπιν των εξετάσεων τα υπό
των υποψηφίων καταβληθέντα εξέταστρα διανεμόμενα εξ ίσου μεταξύ των μελών ςτη
Επριπτοής βασιε τριμηναιίων καταστάεων, κδιδομε΄νων παρά του Προέδρου της Επτροπής
ταύτης.
Αι ως άνω εξετάσεις δύναται προσέτι να γίνωσι και εις τας έδρας των κατά τόπους
Γραφείων ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενώπιον τριμελών επιτροπών οριζομένων
εκάστοτε δι’ αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.
Των εν λόγω επιτροπών δύνανται ενδεχομένως να μετάσχωσι και οι τυχόν υπάρχοντες
διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι Μηχανικοί Δήμων και
Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων.
Άρθρον 15.
Οι κριθέντες ικανοί κατά τας εξετάσεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου δέον να
καταβάλωσιν εγγύησιν ως ακολούθως:

Οι λαμβάνοντες άδειαν κατηγορίας
5 ΧΒ ……………………….. Δρ. 4.000
»»»»
25 ΧΒ …………………….… » 6.000
»»»»
75 ΧΒ …………………….… » 10.000
»»»
εκτελέσεως εγκαταστάσεων
φωτοβόλων σωλήνων ……………….……………… » 6.000
Οι λαμβάνοντες άδειαν εκτελέσεως εγκαταστάσεως……………….………. » 6.000
κινηματογράφων
Οι λαμβάνοντες άδειαν επιβλέψεως εγκατ. Κινημ. …………….…………. » 4.000
Η εγγύησις συνίσταται εις την κατάθεσιν παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων
του ως ανωτέρω δι’ εκάστην κατηγορίαν καθοριζομένου ποσού εις μετρητά ή εις δι’ εγγυήσεις
παραδεκτά χρεώγραφα. Εν τω γραμματίω καταθέσεως δέον να σημειώται ο σκοπός δι’ όν
προορίζεται η εγγύσις, το δε γραμμάτιον θα προσάγηται και κατατίθεται εις το Αρχείον της
Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως της Γεν. Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων.
Οι κριθέντες ικανοί κατά τας διατάξεις δια την απόκτησιν αδείας εγκαταστάτου οιαδήποτε
κατηγορίας πτυχιούχοι μέσων ανεγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών υποχρεούνται εις την
καταβολήν του ημίσεος ποσού των ανωτέρω εγγυήσεων.
Κάτοχοι δύο ή πλειόνων των άνω αδειών υποχρεούνται εις την κατάθεσιν μόνον της
μεγαλυτέρας δια μίαν εκ των κατηγοριών προβλεπόμενης εγγυήσεως.
Σύνδεσμοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών ειδών και εργολάβων εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων Αθηνών και Πειραιώς ή κινηματογραφιστών ή άλλου ανεγνωρισμένου
παρομοίας φύσεως Σωματείου δύναται να καταθέσωσιν ομαδικήν εγγύησιν δια μέλη αυτών τα
επιθυμούντα να αποκτήσωσιν άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
πρώτης ή δευτέρα κατηγορίας απαλλασσόμενα της ατομικής εγγυήσεως.
Το ποσόν της κατατεθειμένης ομαδικής εγγυήσεως ορίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του
Υπουργού της Συγκοινωνίας αναλόγως του αριθμού των αδειούχων μελών του Σωματείου ως
ακολούθως :
Μέχρις αριθ. 20 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως
Άνω των 20 μέχρι 50 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 50 μέχρι 60 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 60 μέχρι 70 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 70 μέχρι 80 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 80 μέχρι 90 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 90 μέχρι 100 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 100 μέχρι 110 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..
Άνω των 110 μέχρι 120 μελών ελάχιστον ποσόν εγγυήσεως …………………..

Δρ. 30.000
» 50.000
» 60.000
» 70.000
» 80.000
» 90.000
» 100.000
» 110.000
» 120.000

Τα ανεγνωρισμένα σωματεία τα καταθέσαντα τυχόν ομαδικάς εγγυήσεις δέον εντός
εξαμήνου από της εφαρμογής του παρόντος να προσαρμοσθώσι προς τας διατάξεις ταύτας του
παρόντος άρθρου επί ποινή ακυρώσεως της ομαδικής εγγυήσεως συνεπαγομένης και την
ακύρωσιν των αντιστοίχων αδειών εφ’ όσον δεν κατατίθενται εμπροθέσμως ατομικαί
εγγυήσεις.
Τα αυτά σωματεία υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος
υποβάλωσιν εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας ονομαστικήν υπεύθυνον κατάστασιν των
αδειούχων μελών αυτών, ίνα βάσει ταύτης εκδοθή απόφασις του Υπουργού καθορίζουσα το
ποσόν της εγγυήσεως.
Άρθρον 16.
Εις τους επιτυχόντας κατά τας διατάξεις θα χορηγήται άδεια υπό μορφήν βιβλιαρίου εν τη
πρώτη σελίδι του οποίου θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αδείας τα στοιχεία ταυτότητος

του κατόχου μετά φωτογραφίας αυτού, η ημερομηνίαν εκδόσεως η ισχύς της αδείας κ.λπ. Εις
τας λοιπάς σελίδας θα αναγράφωνται αι εκάστοτε θεωρήσεις, αι τυχόν επιβληθείσαι ποιναί δια
παραβάσεις των κανονισμών, αι αλλαγαί επαγγελματικής διευθύνσεως κλπ. επί του εσωτερικού
των εξωφύλλων θα αναγράφωνται εντύπως αποσπάσματα της σχετικής νομοθεσίας.
Δια παρομοίων βιβλιαρίων εφοδιάζονται και οι τεχνίται και βοηθοί δια τους οποίους δεν
απαιτείται η κατάθεσις εγγυήσεως. Επί της πρώτης σελίδος εκάστης αδείας ως και έναντι
εκάστης θεωρήσεως επί των λοιπών σελίδων θα επικολλάται το κατά την ισχύουσαν νομοθεσία
τέλος χαρτοσήμου εις βάρος του κατόχου της αδείας.
Άρθρον 17.
Αι άδειαι εγκαταστάτου 1ης, 2ας, 3ης, 4ης και 5ης κατηγοριών υπόκεινται εις θεώρησιν
ανά διετία, αι δε άδειαι τεχνιτών και βοηθών ανά τριετίαν. Οι κάτοχοι υποχρεούνται να
καταθέσωσι το βιβλιάριον αυτών εις την Ηλεκτρολογικήν Διεύθυνσιν του Υπουργείου
Συγκοινωνίας εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου προς θεώρησιν
καταβάλλοντες το νόμιμον τέλος χαρτοσήμου και λαμβάνοντες απόδειξην καταθέσεως ήτις θα
υπέχη θέσιν αδείας προσωρινής επί χρονικόν διάστημα καθωρισμένον μέχρι της θεωρήσεως του
βιβλιαρίου. Κατά την έκδοσιν της αδείας και εις εκάστην περιοδικήν θεώρησιν να αναγράφηται
επί του βιβλιαρίου ο χρόνος καθ’ όν τούτο δέον να προσαχθή δια την επομένην θεώρησιν.
Άρθρον 18.
Προκειμένου περί τεχνικών γραφείων είτε υπό μορφήν ατομική είτε υπό μορφήν εταιρικών
επιχειρήσεων χορηγείται η άδεια εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της προκειμένης
ειδικότητος υπό τας διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εξαιρέσει των περί εξετάσεων
διατάξεων.
Αι Εταιρείαι υποχρεούνται να απασχολώσι δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως των
εγκαταστάσεων προσωπικόν εκ διπλωματούχων μηχανικών ή ετέρων τεχνικών υπαλλήλων
κεκτημένων αδείας εκτελέσεως εγκαταστάσεων μιας ή και περισσοτέρων κατηγοριών της
ειδικότητος ταύτης κατά τας διατάξεις του παρόντος. Εν τη αιτήσει αυτών προς απόκτησιν της
αδείας δέον να αναφέρωσιν ονομαστικώς το παρ’ αυτών χρησιμοποιηθησόμενον προσωπικόν
αδειούχων. Πάσα μεταβολή του προσωπικού τούτου όντος συνυπευθύνου μετά της Εταιρείας
κατά την εκτέλεσιν των εργασιών συνεπάγεται την υποχρέωσιν της Εταιρείας δια την άμεσον
υποβολήν σχετικής δηλώσεως προς το Υπουργείον Συγκοινωνίας. Εις τα ως άνω τεχνικά
Γραφεία της Εταιρείας απαγορεύεται η χρησιμοποίησις αδειούχων εργαζομένων εις άλλας
Εταιρείας ή Γραφεία, ως και η απασχόλησις του αυτού αδειούχου εκτός του Νόμου δια τον
οποίον εξεδόθη η άδεια του αδειούχου.
Αι Εταιρείαι δια την απόκτησιν της αδείας δέον να καταβάλλωσι την κατά το άρθρον 15
του παρόντος εγγύησιν, ανεξαρτήτως του εάν τοιαύτη κατεβλήθη ήδη επ’ ονόματι του παρ’
αυτής χρησιμοποιημένου προσωπικού αδειούχων.
Κατά τα λοιπά αι Εταιρείαι είναι υπόχρεοι εις την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος και
υπόκεινται εν παραβάσει εις τας υπό του παρόντος Διατάγματος καθοριζομένας ποινάς.
Ωσαύτως άδειαι εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δύνανται να
χορηγηθώσιν εις αναδόχους ηλεκτροφωτισμού πόλεων, εφ’ όσον πρόκειται περί ηλεκτρικών
επιχειρήσεων εξυπηρετουσών πόλεις μέχρι το πολύ 5000 κατοίκων και εφ’ όσον
χρησιμοποιούσι διπλωματούχον μηχανικόν ηλεκτρολόγον ή έτερον αδειούχον εγκαταστάσεων.
Δια την χορήγησιν της εν λόγω αδείας εις τους αναδόχους ηλεκτροφωτισμού πόλεων, ούτοι
δεν υποχρεούνται εις την καταβολήν της καθοριζομένης εγγυήσεως, εφ’ όσον έχουσι καταθέσει
τοιαύτην οι παρ’ αυτών εργαζόμενοι αδειούχοι εγκαταστάται.
Η εγγύησις επιστρέφεται υποχρεωτικώς τω αδειούχω μόνον κατόπιν αιτήσεως τούτου και
επιστροφής της υπ’ αυτού κατεχομένης αδείας προς ακύρωσιν, εκπιπτομένων εκ της εγγυήσεως
των τυχόν επιβληθέντων αυτώ προστίμων.

Άρθρον 19.
Τα πρόσωπα ή αι Εταιρείαι αίτινες έλαβον την άδειαν εκτελέσεως εγκαταστάσεων της
παρούσης ειδικότητος οφείλουσιν εντός τριών μηνών από της κτήσεως της αδείας να
εγκατασταθώσι μονίμως εις μίαν των πόλεων ή εις εν των μερών της εν άρθρω 11
καθοριζομένης περιοχής ιδρύονται ίδιον κατάστημα ή Γραφείον.
Οι αδειούχοι εγκαταστάται δύνανται να απαλλαγώσι της υποχρεώσεως ταύτης, εφ’ όσον
διπλασιάσωσι την κατά το άρθρον 15 κατατειθεμένην εγγύησιν ή καταβάλλωσι πρόσθετον
ανεξάρτητον εγγύησιν συμφώνως προς το ως άνω άρθρον εφ’ όσον πρόκειται περί
εγκαταστάτου ανήκοντος εις σωματείον ανεγνωρισμένο υπό του οποίου κατετέθη εγγύησις
συμφώνως προς το άρθρο 15 του παρόντος.
Η μη συμμόρφωσις προς τας παρούσας διατάξεις θέλει συνεπιφέρει την επιβολήν
προστίμου και την προσωρινήν ή οριστικήν αφαίρεσιν της αδείας κατά τα εν άρθρω 38
οριζόμενα.
Μεταβατικαί Διατάξεις.
Άρθρον 20.
Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εκδοθείσαι άδειαι εκτελέσεως εσωτερικών
ηλεκτρικών συνεχούς ρεύματος ισχύος μέχρι 15ΧΒ και 25 ΧΒ ισχύουσι δι’ ην περιοχήν και
μορφήν ρεύματος εξεδόθησαν.
Άπαντες οι κάτοχοι των μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθεισών αδειών πάσης
κατηγορίας υποχρεούνται να προσαγάγωσι ταύτας εις την Ηλεκτρικήν Δ/νσιν του Υπουργείου
Συγκοινωνίας μετά δύο προσφάτων φωτογραφιών προς αντικατάστασιν δια βιβλιαρίων αδείας
νέου τύπου επί καταβολή του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Από της αντικαταστάσεώς των αι
άδειαι αύται εξομοιούνται προς τας νέας τοιαύτας καθ’ ότι αφορά την υποχρεωτικήν περιοδικήν
θεώρησιν και τας λοιπάς περί χορηγήσεως αδειών διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
Μετά παρέλευσιν διμήνου από της αναδημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος αι μη
προσαχθείσαι προς αντικατάστασιν κατά τα ανωτέρω άδεια κηρύσσονται άκυροι, οι δε κάτοχοι
τούτων υποχρεούνται δια την απόκτησιν νέας αδείας να υποβληθώσιν εις πάσας τας
διατυπώσεις εξετάσεις κ.λπ. του παρόντος.
Δια την 5ην κατηγορίαν εκτελέσεως εγκαταστάσεων της παρούσης ειδικότητος δι’ ην η
μέχρι τούδε υφισταμένη νομοθεσία δεν προέβλεπε την χορήγησιν αδειών παρέχεται εξάμηνος
προθεσμία υπό της δημοσιεύσεως του παρόντος δια την απόκτησιν της υπό του παρόντος
Διατάγματος προβλεπομένης αδείας.
ΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α΄) Ειδικότης.
Άρθρον 21.
Μετά παρέλευσιν τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ασκή
επίβλεψιν της λειτουργίας ως και συντήρησιν ηλεκτρολογικών ή συναφών μηχανολογικών
εγκαταστάσεων εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι’ αντιστοίχου αδείας ή πτυχίου χορηγουμένου ως
κατωτέρω ορίζεται.
Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι συμφώνως με το άρθρω 1 του Νόμου 6422 ασκούντες
ελευθέρως το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού και του
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού.
Άρθρον 22.
Ως επίβλεψις νοείται η παρακολούθησις της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων είτει
αύτη ενεργείται συνεχώς είτε κατά περιόδους.

Οι ασκούντες την επίβλεψιν εγκαταστάσεώς τινος έχουσι ο δικαίωμα της αντικαταστάσεως
φθειρομένων τμημάτων της εγκαταστάσεως, ουχί όμως και το δικαίωμα της μεταβολής και
επεκτάσεως αυτής, πλην εφ’ όσον κέκτηνται αντίστοιχον άδειαν εγκαταστάται.
Ως βοηθητικόν προσωπικόν κατά την επίβλεψιν δεν δύναται να χρησιμοποιήται ει μη
ηλεκτροτεχνίται και βοηθοί κάτοχοι νομίμου αδείας κατά τα εν άρθροις 9 και 10 αναφερόμενα.
Άρθρον 23.
Η ενεργούμενη επίβλεψις αφορά:
α΄) τας εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις.
β΄) τας εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων.
γ΄) τας εγκαταστάσεις κινηματογράφων.
Άρθρον 24.
α΄) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος εγκατεστημένης
μέχρι 25 χιλιοβάττ έχουσιν οι αδειούχοι εγκαταστάται κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρι 5
χιλιοβάττ.
Επίσης τοιούτον δικαίωμα δύναται να χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 2
του παρόντος τα προσόντα αποκτήρσεως αδείας εγκαταστάτου μέχρις ισχύος πέντε χιλιοβάττ
κατά την δια κατωτέρου άρθρου καθοριζομένην διαδικασία.
β΄) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος εγκατεστημένης
μέχρις 75 χιλιοβάττ έχουσιν οι αδειούχοι εγκαταστάται κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρις
25 χιλιοβάττ.
Επίσης τοιούτον δικαίωμα δύναται αν χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 3
του παρόντος, τα προσόντα της αποκτήσεως αδείας εγκαταστάτου μέχρις ισχύος 25 ΧΒ κατά
την δια του κατωτέρου άρθρου καθριζομένην διαδικασίαν.
γ΄) Δικαίωμα επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε
εγκατεστημένης ισχύος κέκτηνται οι δικαιούμενοι να εκτελέσωσι κατά τας διατάξεις του
παρόντος εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις ισχύος τουλάχιστον 75 χιλιοβάττ.
Επίσης τοιούτων δικαίωμα δύναται να χορηγηθή εις τους έχοντας συμφώνως τω άρθρω 4
του παρόντος τα προσόντα αποκτήσεως αδείας εγκαταστάτου ισχύος 75 χιλιοβάττ.
Άρθρον 25.
Προσόντα πτυχ. επιβλ.εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 2 (1ης κατηγορίας) του
παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
της υπ’ όψιν κατηγορίας χορηγείται πτυχίον γ’ επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 25 χιλιοβάττ κατόπιν εξετάσεως ενώπιον της κατά το άρθρον 14
Εξεταστικής Επιτροπής.
Ομοίως εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 3 (2ας κατηγορίας)
του παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων της υπ’ όψιν κατηγορίας χορηγίας πτυχίου β΄ επιβλέψεως εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρις 75 χιλιοβάττ κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της κατά
το άρθρον 14 Εξεταστικής Επιτροπής.
Ομοίως εις τους έχοντας τα προσόντα τα καθοριζόμενα υπό του άρθρου 4 (3ης κατηγορίας)
του παρόντος πλην μη κεκτημένους άδειαν εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων της υπ’ όψιν κατηγορίας, χορηγείται πτυχίον α΄ και επιβλέψεως εσωτερικών
εηλκετιρκών εγκαταστάσεων οιασδήποτε ισχύος κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της κατά το
άρθρον 14 Εξεταστικής Επιτροπής.
Άρθρον 26.

Προσόντα πτυχίων εκτελ. εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων.
Δικαίωμα επιβλέψεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων έχουσιν οι έχοντες άδειαν
εκτελέσεως φωτοβόλων σωλήνων κατά τας διατάξεις του παρόντος.
Άρθρον 27.
Προσόντα πτυχίων επιβλέψεως κινηματογράφων.
Οι κάτοχοι πτυχίου επιβλέψεως λειτουργίας των εγκαταστάσεων κινηματογράφων
δικαιούνται να αναλαμβάνωσιν υπευθύνως την παρακολούθησιν της ομαλής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων των κινηματογράφων είτε αύτη ενεργείται συνεχώς είτε κατά περιόδους. Ούτοι
τυγχάνωσιν υπεύθυνοι δια την επίβλεψιν και συντήρησιν τόσον των εκτός του θαλάμου της
προβολής μηχανημάτων προβολής των συσκευών ενισχύσεως της φωνής των συσκευών του
ομιλούντος κινηματογράφου, ως και των εκτός του θαλάμου προβολής μηχανημάτων και εν
γένει εγκαταστάσεων φωτισμού, μετατροπής του ρεύματος συσσωρεύσεως του ρεύματος κ.λπ.
Οι ασκούντες την επίβλεψιν ταύτην έχουσι το δικαίωμα της αντικαταστάσεως φθειρομένων
τμημάτων της εγκαταστάσεως, ουχί όμως και το δικαίωμα της μεταβολής και επεκτάσεως
αυτής πλην εφ’ όσον κέκτηνται αντίστοιχον άδειαν εγκαταστάτου κινηματογράφων. Ουχ’ ήττον
όμως δικαιούνται να μεταφέρωσιν άπαξ εκτελεσθείσαν εγκατάστασιν προβολής και να
συναρμολογήσωσι τας διαφόρους συσκευάς ταύτης εκ νέου εις έτερον χώρον, άνευ όμως
οιασδήποτε μεταβολής της αρχικής συνδεσμολογίας ή του συστήματος.
Χορηγείται πτυχίον επιβλέψεως λειτουργίας κινηματογράφων κατόπιν εξετάσεων εις τους
έχοντας συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας των επί πλέον δε τα κάτωθι προσόντα.
1) Εις τους πτυχιούχους των ως άνω μέσων τεχνικών σχολών, τους έχοντας αν επιδείξωσιν
οκταετή πρακτικήν εξάσκησιν εις την κατασκευήν και λειτουργίαν κινηματογραφικών
εγκαταστάσεων εξ ων ειδικώς πέντε τουλάχιστον ετών εις τον χειρισμόν των
κινηματογραφικών μηχανημάτων.
2) Εις τους τεχνίτας πείρας τους αποφοίτους σχολαρχείων ή εξαταξίου δημοτικού
σχολείου ή και ειδικών ανεγνωρισμένων σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών τους έχοντας να
επιδείξωσι δεκαετή πρακτικήν εξάσκησιν εις την κατασκευήν και λειτουργίαν
κινηματογραφικών εγκαταστάσεων εξ ων οκτώ τουλάχιστον ετών εις τον χειρισμόν
κινηματογραφικών μηχανημάτων.
Το επάγγελμα του χειριστού κινηματογράφων επιτρέπεται μόνον εις τους κεκτημένους το
ως άνω πτυχίον επιβλέψεως και συντηρήσεως κινηματογράφων οίτινες τυγχάνουσι και
υπεύθυνοι δια τε την λειτουργίαν των εν τω θαλαμίσκω προβολής μηχανημάτων ως και των δια
την λειτουργίαν αυτών εκτός του θαλάμου εγκατεστημένων τυχόν μηχανημάτων.
Άρθρον 28.
Χορηγείται πτυχίον βοηθού επιβλέψεως κινηματογράφων κατόπιν εξετάσεων εις τους
έχοντας συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των και έχοντες να επιδείξωσι επιπροσθέτω τα
κάτωθι προσόντα.
1) Εις τους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους των ως άνω μέσων τεχνικών σχολών τους έχοντας
να επιδείξωσι πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις δύο τουλάχιστον ετών
εξ ων ειδικώς ενός έτους εις την λειτουργίαν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων.
2) Εις τους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους ανεγνωρισμένων κατωτέρων τεχνικών σχολών
και έχοντας να επιδείξωσι τετραετή πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις
εξ ων δύο τουλάχιστον ετών ειδικώς εις την λειτουργίαν των κινηματογραφικών
εγκαταστάσεων.
3) Εις τεχνίτας πείρας τους έχοντας να επιδείξωσι πενταετή πρακτικήν εξάσκησιν εις
ηλεκτροτεχνικάς εγκαταστάσεις εξ ων τρία τουλάχιστον έτη ειδικώς εις την λειτουργίαν των
κινηματογραφικών εγκαταστάσεων.

Οι ως άνω βοηθοί δεν δύνανται να αναλάβωσι τον χειρισμόν των κινηματογραφικών
μηχανημάτων ει μη υπό την άμεσον επίβλεψιν, ευθύνην και παρουσία του, κατά το άρθρον 27
υπευθύνου πτυχιούχου επιβλέψεως λειτουργίας κινηματογράφων.
Άρθρον 29.
Διαδικασία απονομής πτυχίων συντηρήσεως.
Τα κατά τα άρθρα 25, 27 και 28 πτυχία επιβλέψεως εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων της επιβλέψεως κινηματογράφων, χορηγούνται εις τους προσάγοντας τα ως
άνω ορισθέντα καθ’ έκαστα πιστοποιητικά προσόντων, κατόπιν εξετάσεων.
Αι εξετάσεις ενεργούνται υπό της κατά το άρθρον 14ον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής,
ήτις πλην της ενεργείας των εξετάσεων εξελέγχει και τα πιστοποιητικά των υποψηφίων καθ’
οιονδήποτε τρόπον ήθελε κρίνει αναγκαίον.
Αι ως άνω εξετάσεις δύναται προσέτι να γίνωσι και εις τας έδρας των κατά τρόπος
Γραφείον ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώπιον τριμελών επιτροπών, οριζομένων
εκάστοτε δι’ αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.
Των εν λόγω Επιτροπών δύνανται ενδεχομένως να μετάσχωσι και οι τυχόν υπάρχοντες
διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι Μηχανικοί Δήμων και ηλεκτρικών
επιχειρήσεων.
Άρθρον 30.
Τα εξέταστρα προς απόκτησιν πτυχίου άτινα καταβάλλονται, κατανέμονται εξ ίσου τα μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής ως ακολούθως.
α΄)
β΄)
γ΄)
δ΄)
ε΄)

Δια το πτυχίον γ΄ συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων ................
Δια το πτυχίον β΄ συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων ................
Δια το πτυχίον α΄ συντηρ. εσωτερικών ηλεκτρ. εγκαταστάσεων ................
Δια το πτυχίον επιβλέψεως κινηματογράφων .............................................
Δια το πτυχίον βοηθού ............................................................... ................

Δρ. 100
» 150
» 200
» 200
» 60

Άρθρον 31.
Προς απόκτησιν πτυχίου τινός δέον ο ενδιαφερόμενος να υποβάλη εις την Ηλεκτρολογικήν
Διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή τα κατά τόπους Γραφεία Ελέγχου ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων
α΄) αίτησιν
β΄) τρείς φωτογραφίας
γ΄) επίσημον πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητας μετά κεκολλημένης φωτογραφίας του
αιτούντος περί εγγραφής των εις το μητρών ή απόσπασμα του παρά τω Υπουργείω των
Εσωτερικών γενικού μητρώου των αρρένων εξ ου να προκύπτη η ηλικία αυτού και
απολυτήριον στρατού μετ’ επικολλημένης φωτογραφίας του αιτούντος.
δ΄) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου κατά τα εν άρθρω 2 παρ. α 4 οριζόμενα.
ε΄) Τα δι’ εκάστην περίπτωσιν απαιτούμενα πιστοποιητικά προσόντων.
στ΄) Γραμμάτιον καταθέσεως εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων της πόλεως
ένθα εδρεύει η κατά το άρθρον Εξεταστική Επιτροπή των κατά το άρθρον 30 εξετάστρων εφ’
όσον δια την απόκτησιν του οικείου πτυχίου ή διπλώματος απαιτούνται κατά τα ανωτέρω
άρθρα εξετάσεις.
Προσωπικόν επιβλέψεως εν ενεργεία.
Άρθρον 32.

Εις τους κατά την δημοσίευσιν του νόμου 6422 απασχολουμένους με την συντήρησιν και
επίβλεψιν εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων
τους στερουμένους της αντιστοίχου αδείας εκτελέσεως και εις τους απασχολουμένους με την
επίβλεψιν συντήρησιν ως και χειρισμόν κινηματογραφικών εγκαταστάσεων, απονέμονται εντός
εξαμήνου από της δημοσεύσεως του παρόντος τα δια του παρόντος καθοριζόμενα πτυχία
επιβλέψεως, επί τη βάσει των εν τοις άρθροις 25, 27 και 28 οριζομένων προσόντων και κατά
την δια του άρθρου 29, 30 και 31.
Άρθρον 33.
Οι κατά την δημοσίευσιν του αυτού ως άνω υπ’ αριθ. 6422 Νόμου ασκούντες υπεύθυνον
συντήρησιν και επίβλεψιν των υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένων εγκαταστάσεων
δια την οποίαν όμως το απονεμηθησόμενον αυτοίς συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις
πτυχίον, δεν τοις παρέχει σχετικόν δικαίωμα διατηρώσι κατ’ εξαίρεσιν την θέσιν ταύτην
πτυχίου.
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρον 34.
Ο τύπος των αδειών και πτυχίων εκδιδομένων υπό της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του
Υπουργείου Συγκοινωνίας ορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργείου της Συγκοινωνίας.
Άρθρον 35.
Αι εκδιδόμεναι άδειαι και πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου δραχμών 100.
Άρθρον 36.
Τα εν τοις άρθροις 2, 3 και 4 αναγραφόμενα όρια ισχύος των εγκαταστάσεων, νοούνται δια
πάσαν αντίστοιχον εγκατάστασιν ανήκουσιν εις ίδιον μετρητήν λαμβανομένην μεμονωμένως
έστω και αν υπάρχωσιν ή εκτελούνται ταυτοχρόνως πλείονες τοιαύται εγκαταστάσεις εντός του
αυτού ακινήτου.
Η εγκατασταμένη συνολική ισχύς εσωτερικής τινος ηλεκτρικής εγκαταστάσεως προκύπτει
εις χιλιοβάττ εκ του αθροίσματος της απορροφουμένης ισχύος ενεργείας εκάστου των εκ του
αυτού μετρητού ή εκ της αυτής παροχής τροφοδοτουμένων σημείων καταναλώσεως.
Ως ισχύος εκάστης συσκευής καταναλώσεως λαμβάνεται η απορροφουμένη μεγίστη
τοιαύτη δια την υπό της συσκευής απόδοσιν του έργου φωτιστικού θερμαντικού ή κινητηρίου
του απαιτουμένου δια την πλήρωσιν του σκοπού δι’ ον εγκαθίσταται η συσκευή λαμβανομένων
υπ’ όψιν των πραγματικών συνθηκών χρησιμοποιήσεως χώρου κ.λπ.
Προκειμένου περί σημείων καταναλώσεως εις α προσαρμόζονται συσκευαί καταναλώσεως
φωτισμού ή άλλα, μεγέθους ουχί εκ των προτέρων καθωρισμένου ή μεγέθους
μεταββαλλομένου ως π.χ. εις σημεία καταναλώσεως συνήθους φωτισμού ή ρευματοδότας
εγκατεστημένους εντός οικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. ή εις έκαστον σημείον
καταναλώσεως αντιστοιχούσα ηλεκτρικήν ενέργεια καταναλώσεως υπολογίζεται εκ του κάτωθι
πίνακος.
Δι’ έκαστον σημείον καταν. φωτισμού δύο αγωγών 100 βάττ.
Δι’ έκαστον σημείον καταν. φωτισμού τριών αγωγών 200 βάττ.
Δι’ έκαστον σημείον ρευματοδότη μέχρι τριών αγωγών 200 βάττ.
Δι’ έκαστον σημείον πέραν του τρίτου αγωγών 100 βάττ.
Άρθρον 37.

Μελέται.
Τα σχέδια των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των απλών εγκαταστάσεων
βιομηχανικών εργοστασίων εκτελούνται υπό των κεκτημένων αντιστοίχου αδείας
εγκαταστάτου. Οσάκις όμως απαιτείται η υποβολή μελέτης, ταύτην δικαιούνται να εκπονώσι
μέχρι μεν ισχύος 50 ΧΒ, οι αδειούχοι εγκαταστάτης 3 κατηγορίας, δι’ ισχύος όμως ανωτέρας
των 50ΧΒ ως επίσης και δια πάσης ισχύος εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων και
κινηματογράφων και ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τάσεως, δικαίωμα εκπονήσεως μελέτης
έχουσι μόνον οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού συμφώνως προς τας διατάξεις
του άρθρου 1 του νόμου 6422.
Άρθρον 38.
Ποιναί.
Ανεξαρτήτως των ποινών του άρθρου 9 του Νόμου 6422 επιβάλλονται συμφώνως προς τας
ισχυούσας διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2979 εις τους αδειούχους εγκαταστάτας αι
κάτωθι διοικητικαί ποιναί.
α) Δι’ εκάστην παράβασιν των κανονισμών μη συνεπιφέρουσαν σοβαράν μείωσιν της
ασφαλείας των εγκαταστάσεων χρηματικόν πρόστιμον από 200 μέχρι 300 δραχμών.
β) Δι’ εκάστην παράβασιν των κανονισμών επιφέρουσαν σοβαράν μείωσιν της ασφαλείας
των εγκαταστάσεων χρηματικόν πρόστιμον από 300 – 1000 δραχμών, προσωρινής άρσις της
αδείας και αμφότεραι αι ποιναί.
γ) Δια παράβασιν εξαιρετικώς σοβαρού χαρακτήρος ή και δια δύο διαδοχικάς παραβάσεις
εντός του αυτού έτους δια προσωρινής άρσεως της αδείας τιμωρηθείσας, επιβάλλεται η
οριστική άρσις της αδείας εκπιπτομένης υπέρ του Δημοσίου της κατατεθείσης εγγυήσεως.
δ) Αι αυταί ως άνω ποιναί δύνανται να επιβληθώσι και δια πάσαν παράβασιν των εν
άρθροις 8, 11, 15, 17, 18 και 19 αναγραφομένων υποχρεώσεων του αδειούχου.
Η βεβαίωσις των παραβάσεων θα ενεργείται υπό της υπηρεσίας ελέγχου του Υπουργείου,
είτε αυταπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας των ενδιαφερομένων αναδόχων Εταιρειών ή και
παντός τρίτου.
Ωσαύτως η βεβαίωσις των ανωτέρω παραβάσεων θα ενεργήται υπό της υπηρεσίας του
Γ.Ε.Ε..Η.Ε. εφ’ όσον διαπιστεί τοιαύτας κατά την ενάσκησιν του ελέγχου των τοιούτων
εγκαταστάσεων.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανεκλήτως υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας τη εισηγήσει
της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου τούτου. Τα δυνάμει του παρόντος επιβαλλόμενα
πρόστιμα βεβαιούνται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας επί του αρμοδίου Ταμείου ως
δημόσιον έσοδον και εισπράττονται κατά τας περί τούτου κειμένας διατάξεις.
Τα πρόστιμα ταύτα δύνανται να εισπραχθώσιν εκ της εγγυήσεως κατά το αναγκαίον προς
τούτο ποσόν. Αι εξ επιβολής προστίμου μειωθείσαι εγγυήσεις, δέον εκάστοτε να συμπληρώνται
αιρομένης της αδείας εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως του αδειούχου.
Πάντα τα μέχρι τούδε εκδοθέντα Διατάγματα σχετικώς με την χορήγησιν αδειών
εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτοβόλων, σωλήνων και
κινηματογράφων και ισχύοντα καθ’ όλην την Επικράτειαν, καταργούνται.
Εις τον αυτόν επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν
του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου 1936.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

