
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 699/1971 
 
Περί ασκήσεως επαγγέλµατος υπό των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων 
Τεχνικών Σχολών. 
(ΦΕΚ 233/Α/17-11-71) 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπόψιν τον Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του 
Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού» την παράγραφον 4 του άρθρου 
4 του Ν.∆. 4564/1966 «περί κυρώσεως πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου και αποφάσεων του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και περί ρυθµίσεως θεµάτων των ∆ηµοσίων Σχολών 
Υποµηχανικών», τας υπ’αρίθ. 1-9/1968 πράξεις του, δια της αυτής ώς άνω παραγράφου όριζοµένου, 
Συµβουλίου, την υπ’αριθ. 863/10.12.1970 γνωµοδότησιν του παρά τω τέως Υπουργείω Βιοµηχανίας 
Τεχνικού Συµβουλίου, την υπ’αριθ. 4152/24/28.9.71 κοινήν απόφασιν του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υπουργού Αναπληρωτού 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας» και την υπ’αρίθ. 639/1971 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της 
Επικράτειας, προτάσει των Ηµετέρων Υπουργών Αναπληρωτού του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 
1. Εις τους Ηλεκτρολόγους Υποµηχανικούς πτυχιούχους Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, χορηγείται άµα τη 
κτήσει του πτυχίου, άνευ εξετάσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Ηλεκτρολόγου β' 
τάξεως, παρέχουσα το δικαίωµα µελέτης εκτελέσεως, ως και επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεως, ως κάτωθι: 
 
Α' Ειδικότητος ισχύος µέχρις 75 χιλιοβάτ 
 
Γ’'       "               "                   75      " 
 
ΣΤ'      "              "                   250      " 
 
2. Εις τους πτυχιούχους των εν τη προηγουµένη παραγράφω Σχολών, κατόπιν τετραετούς µετά την 
απόκτησιν του πτυχίου, υπηρεσίας εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις, εξ ης ενός τουλάχιστον έτους εις 
εγκαταστάσεις τάσεως ρεύµατος άνω των 1.000 βόλτ, ειδικότητος Γ' ή ΣΤ' χορηγείται άνευ εξετάσεων 
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Ηλεκτρολόγου α' τάξεως παρέχουσα τα δικαιώµατα: 
 
α) Μελέτης και εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: 
 
Α' Ειδικότητος ισχύος µέχρις 150 χιλιοβάτ 
 
Γ '         "               "         "       150       " 
 
∆'           "       1ης Κατηγορίας 
 
ΣΤ'         " ισχύος µέχρι 400 χιλιοβάτ και οιασδήποτε ισχύος διά τάσιν µέχρι 1.000 βόλτ. 
 
β) Επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: 
 



Α' Ειδικότητος ισχύος µέχρι 300 χιλιοβάτ 
 
Γ'       "                "          "      300    " 
 
∆'       "           1ης Κατηγορίας 
 
ΣΤ'     "     ισχύος µέχρι 600 χιλιοβάτ και οιασδήποτε ισχύος διά τάσιν µέχρι 1.000 βόλτ. 
 
3. Αι ως άνω Α', Γ', ∆' κα ΣΤ' Ειδικότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζονται διά του από 
14/25.10.1937 (ΦΕΚ 429 Α') Β.∆ιατάγµατος "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 12 
Σεπτεµβρίου 1935 Β.∆ιατάγµατος "περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας 
και κατηγορίας". 
 

Άρθρον 2. 
 
1. Αι κατά το άρθρον 1 του παρόντος άδεια χορηγούνται υπό της Επιθεωρήσεως Βιοµηχανίας της οικεία 
Περιφερειακής ∆ιοικήσεως, ο δε τύπος αυτών εγκρίνεται δι' αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονοµίας 
Υπουργού. 
 
2. ∆ια την χορήγησιν των εν λόγω αδειών, απαιτείται η υποβολή: 
 
α) Πιστοποιητικού σπουδών. 
 
β) Πιστοποιητικού γεννήσεως. 
 
γ) Πιστοποιητικών υπηρεσίας, δια την άδειαν α' τάξεως. 
 
δ) ∆ύο προσφάτων φωτογραφιών. 
 
3. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον να είναι θεωρηµένα δια την ακρίβειαν του περιεχοµένου υπό του 
οικείου Επόπτου Εργασίας και εν ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Εν αδυναµία 
των ως είρηται Αρχών, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνη δι' ετέρου κατά την ητιολογηµένην κρίσιν της 
τρόπου εις την διερεύνησιν της ακριβείας του περιεχοµένου των Πιστοποιητικών. 
 

Άρθρον 3. 
 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα µήνα από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Εις τον Ηµέτερον επί της Εθνικής Οικονοµίας Αναπληρωτήν Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 
 

Εν Αθήναις, τη 10 Νοεµβρίου 1971 
 

Εν Ονόµατι του Βασιλέως 
 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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