ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70
Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
(ΦΕΚ 227/Α/24-10-70)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ' όψει :
1) Τον Νόµ. 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού".
2) Το άρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.∆. 4564/66 "περί κυρώσεως πράξεως του Υπουργικού
Συµβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και περί
ρυθµίσεως θεµάτων των ∆ηµοσίων Σχολών Υποµηχανικών.
3) Την υπ' αριθ. 294 από 22.1.1970 γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας
Τεχνικού Συµβουλίου.
4) Τας υπ' αριθ. 1-9 πράξεις του δια των υπ' αριθ. 2516/27.2.68 και 59252/Υ.176/30.4.68
αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συσταθέντος Συµβουλίου
καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών, του
προβλεποµένου υπό της παρ. 4 του άρθρ. 4 του ως άνω υπ' αριθ. 4564/15.10.66 Ν.∆/τος και
5) Την υπ' αριθ. 609/19.8.1970 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει
των Ηµετέρων επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Βιοµηχανίας Υπουργών,
απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν :
Άρθρο 1.
Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του
πτυχίου των, έχουσι τα εν τοις εποµένοις άρθρ. 2, 3, 4 και 5 δικαιώµατα.
Άρθρο 2.
Εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το από 24.11.53 Β. ∆/µα
(ΦΕΚ 346/53) "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.50 Β. ∆/τος περί
διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών
εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών",
εφ' όσον :
1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).
2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας µείζονας της, συµφώνως προς το υπ' αριθ.
277/63 Β. ∆/µα (ΦΕΚ 65/1963) "περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών", Γ΄
Κατηγορίας.
3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 40.000 θερµοµονάδων.
4) Η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 250 κυβικά
µέτρα.
5) ∆εν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως
και εµφιαλώσεως υγραερίων.
Άρθρο 3.
Επιβλέψεως της εκτελέσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από
24.11.1953 Β. ∆/µα, εφ' όσον:
1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας µείζονας της, συµφώνως προς τας διατάξεις
του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος Β΄ Κατηγορίας.
3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 150.000 θερµοµονάδων.
4. Η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά
µέτρα.
5. ∆εν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και
εµφιαλώσεως υγραερίων.
Άρθρο 4.
Επιβλέψεως της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από
24.11.1953 Β. ∆/µα, εφ' όσον:
1. Η κινητήριος ισχύς δεν υπερβαίνει τους 300 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).
2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως ανωτέρω
υπ' αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος, χαρακτηριστικών γινόµενον υπερβαίνει τον αριθ. 1.000.
3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 400.000 θερµοµονάδων.
4. Η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 10.000 κυβικά
µέτρα.
5. ∆εν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και
εµφιαλώσεως υγραερίων.
Άρθρο 5.
1. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου µηχανής ισχύος µέχρι 800
ίππων, Α, Β, και Γ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του από 30.1.-5.2.1937 "περί επιβλέψεως της
λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων, Β. ∆/τος".
2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολέβητος θερµαινοµένης επιφανείας
µέχρι 300 τετραγωνιών µέτρων κατά τας διατάξεις του από 11.3.-4.4.1955 Β. ∆/τος (ΦΕΚ
82/55) "περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων".
3. Επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως
τεχνικών έργων κατά τας διατάξεις του από 4-5.10.1951 Β. ∆/τος (ΦΕΚ 272/51) "περί
επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών
έργων" ισχύος µέχρι 600 ίππων.
4. Επιβλέψεως της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως ως συνυπεύθυνοι δι'
οκτάωρον λειτουργίαν (φυλακήν) µετά του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της ως άνω
λειτουργίας της εγκαταστάσεως κατά το άρθρ. 17 του από 24.11.1953 Β. ∆./τος.
Άρθρο 6.
Οι αυτοί ως άνω Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής,
µετά τριετίαν από της κτήσεως του πτυχίου των έχουσι τα εν τοις εποµένοις άρθρ. 7, 8, 9 και 10
δικαιώµατα.
Άρθρο 7.
Εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατά το ανωτέρω από 24.11.1953
Β. ∆/µα, εφ' όσον :
1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).
2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 160.000 θερµοµονάδων.
3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ'
αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος, χαρακτηριστικόν γινόµενον υπερβαίνει τον αριθ. 200.
4) Η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά
µέτρα.

5) ∆εν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγικής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως
και εµφιαλώσεως υγραερίων.
Άρθρο 8.
Επιβλέψεως της εκτελέσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από
24.11.1953 Β. ∆/µα, εφ' όσον :
1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 400 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).
2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ'
αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος, χαρακτηριστικόν γινόµενον υπερβαίνει τον αριθ. 400.
3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 500.000 θερµοµονάδων.
4) Η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 4.000 κυβικά
µέτρα.
5) ∆εν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγικής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως
και εµφιαλώσεως υγραερίων.
Άρθρο 9.
Επιβλέψεως της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από
24.11.1953 Β. ∆/µα, εφ' όσον:
1) Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 600 ίππους (µη συνυπολογιζοµένης της
εφεδρικής τοιαύτης).
2) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατµολέβητας, ων, το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ'
αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος, χαρακτηριστικόν γινόµενον υπερβαίνει τον αριθ. 3.000.
3) Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν µείζονα των 1.600.000
θερµοµονάδων.
4) Η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά
µέτρα.
5) Η χωρητικότης των δεξαµενών της εγκαταστάσεως εναποθηκεύσεως και εµφιαλώσεως
υγραερίων δεν υπερβαίνει τα 500 κυβικά µέτρα.
6) Η ποσότης των παραγόµενων εκρηκτικών υλών, δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραµµα
ηµερησίως.
Άρθρο 10.
1) Εκπονήσεως µελέτης ατµολεβήτων Γ΄ Κατηγορίας κατά τας διατάξεις του ανωτέρω υπ'
αριθ. 277/1963 Β. ∆/τος.
2) Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου µηχανής ισχύος µέχρι 2.000
ίππων, Α΄, Β΄ και Γ΄ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 30/1-5/2/1937 Β. ∆/τος
3) Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολέβητος θερµαινοµένης επιφανείας
µέχρι 600 τετραγωνικών µέτρων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 11/3-4/41995 Β. ∆/τος.
4) Επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως
τεχνικών έργων, ισχύος µέχρι 2.000 ίππων κατά της ∆ιατάξεις του ανωτέρω από 4-5-10-1981 Β.
∆/τος.
5) Εκτελέσεως πραγµατογνωµοσύνης και εκτιµήσεως επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων
δι' ας έχουσι δικαίωµα επιβλέψεως λειτουργίας.
Άρθρο 11.
Εις Υποµηχανικούς άλλης ειδικότητος πτυχιούχους ανωτέρων Τεχνικών Σχολών παρέχεται
κατόπιν εξετάσεων.

1) Η κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 24.11.1953 Β. ∆/τος άδεια σχεδιαστού
µηχανουργού µετά πενταετή υπηρεσίαν σχεδιαστού, µετά την κτήσιν του πτυχίου εις
εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία, εξ ης εν έτος τουλάχιστον εις την αιτουµένην ειδικότητα.
2) Η κατά τας διατάξεις του αυτού από 24.11.1953 Β. ∆/τος άδεια συντηρητού Γ΄ τάξεως
µετά διετή υπηρεσίαν επί εγκαταστάσεων, µετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήµισυ
τουλάχιστον εις την αιτουµένην ειδικότητα.
3) Η κατά τας διατάξεις του ως άνω από 30/1-5/2/1937 Β. ∆/τος άδεια πρακτικού
µηχανικού κινητηρίων µηχανών Γ΄ τάξεως Α΄, Β΄ και Γ΄ ειδικότητος µετά διετή υπηρεσίαν επί
κινητηρίου µηχανής ισχύος τουλάχιστον 25 ίππων, µετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήµισυ
τουλάχιστον εις την αιτουµένην ειδικότητα.
Άρθρο 12.
Εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας τηρείται µητρώον των
Υποµηχανικών Μηχανολόγων πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
Άρθρο 13.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα µήνα από της δηµοσιεύσεως δια της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
Εις το Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και
εκτέλεσιν του παρόντος Β. ∆/τος.
Εν Αθήναις τη 10 Οκτωβρίου 1970
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