
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε.  
 
1. Τι ισχύει σήµερα για τους Μηχανολόγους Υποµηχανικούς σύµφωνα µε το Β.∆. 657- ΦΕΚ.227/24-10-70-Τεύχος Α΄  
 
Άρθρο 1  

Οι Μηχανολόγοι Υποµηχανικοί, άµα τη κτήση του πτυχίου των, έχουσι τα εν τοις εποµένοις άρθροις 2,3,4, και 5 δικαιώµατα.  

Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 
Εκπονήσεις µελετών 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κατά το από 
24-11-53 Β.∆. «Περί 
Τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του από 16-3-
50» 

Επιβλέψεως της εκτελέσεως 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

Επιβλέψεως της εκτελέσεως 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

Επιβλέψεως της λειτουργίας – 
Συντηρήσεως και χειρισµού 

των: 

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς 
δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους 
(µη συνυπολογιζοµένης και της 
εφεδρικής τοιαύτης) 

∆εν υπερβαίνει τους 200 
ίππους. 

∆εν υπερβαίνει τους 300 
ίππους 

Κινητηρίου µηχανής ισχύος 
µέχρι 0 ίππων. 

2. Εγκατάσταση δεν διαθέτει 
ατµολέβητας, ων, το κατά τας 
διατάξεις του ως άνω υπ’ 
αριθ.277/1963 Β.∆., 
χαρακτηριστικόν γινόµενον 
υπερβαίνει τον αριθµό 0. 

∆εν υπερβαίνει τοπ 
χαρακτηριστικό γινόµενο του 

λέβητα. 

∆εν υπερβαίνει 0 Ατµολέβητος θερµαινόµενης 
επιφάνειας µέχρι 300 
τετραγωνικών µέτρων. 

3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει 
κεντρική θέρµανση µείζονα 
των 40.000 θερµοµονάδων. 

Μείζονα των 150.00 
θερµοµονάδων. 

Μείζονα των 400.00 
θερµοµονάδων. 

Μηχανηµάτων εκτελέσεως 
τεχνικών έργων ισχύος 600 

ίππων. 



4. Η ποσότης των 
εναποθηκευµένων υγρών 
καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 
250 κυβικά µέτρα 

∆εν υπερβαίνει τα 1000 κυβικά 
µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 10.000 
κυβικά µέτρα. 

Μηχανολογικής 
εγκαταστάσεως ως 
συνυπεύθυνοι δ’οκτάωρο 
λειτουργίαν (φυλακήν) µετά του 
ασκούντος την υπεύθυνον 
επίβλεψιν της ως άνω 

5. Η χωρητικότης των 
δεξαµενών της εγκαταστάσεως 
εναποθηκεύσεως και 
αποθηκεύσεως υγραερίων δεν 
υπερβαίνει 0 κυβικά µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 κυβικά 
µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 κυβικά 
µέτρα. 

   

6. Η ποσότης των 
παραγόµενων εκρηκτικών 
υλών δεν υπερβαίνει τα 0 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

   

Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 
Εκπονήσεις µελετών 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κατά το από 
24-11-53 Β.∆. (ΦΕΚ. 346/53) 
«Περί Τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του από 16-3-
50». 

Επιβλέψεως της εκτελέσεως 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

Επιβλέψεως της λειτουργίας 
µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

   

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς 
δεν υπερβαίνει τους 200 
ίππους (µη 
συνυπολογιζοµένης και της 
εφεδρικής τοιαύτης) 

∆εν υπερβαίνει τους 400 
ίππους. 

∆εν υπερβαίνει τους 600 
ίππους 

Εκπονήσεως µελέτης 
ατµολεβήτων Α,Β και Γ 

κατηγορίας κατά τας διατάξεις 
του ανωτέρω υπ’αριθ. 

277/1963 Β.∆. 



2. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει 
ατµολέβητας, ων, το κατά τας 
διατάξεις του ως άνω υπ’ 
αριθ.277/1963 Β.∆., 
χαρακτηριστικό γινόµενον 
υπερβαίνει τον αριθµό 200. 

∆εν υπερβαίνει 400. ∆εν υπερβαίνει 3.000. Επιβλέψεως της λειτουργίας 
και συντηρήσεως κινητηρίου 
µηχανής ισχύος µέχρι 2.000 

ίππων. 

3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει 
κεντρική θέρµανση µείζονα 
των 160.000 θερµοµονάδων. 

Μείζονα των 500.00 
θερµοµονάδων. 

Μείζονα των 1.600.000 
θερµοµονάδων. 

Επιβλέψεως της λειτουργίας 
και χειρισµού ατµολέβητος 
θερµαινόµενης επιφάνειας 
µέχρι 600 τετραγωνικών 

µέτρων. 
4. Η ποσότης των 
εναποθηκευµένων υγρών 
καυσίµων δεν υπερβαίνει τα 
1000 κυβικά µέτρα 

∆εν υπερβαίνει τα 4.000 
κυβικά µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 20.000 
κυβικά µέτρα. 

Επιβλέψεως της λειτουργίας 
και χειρισµού και συντηρήσεως 

µηχανηµάτων εκτελέσεως 
τεχνικών έργων ισχύος 2.000 

ίππων. 
5. Η χωρητικότης των 
δεξαµενών της εγκαταστάσεως 
εναποθηκεύσεως και 
αποθηκεύσεως υγραερίων δεν 
υπερβαίνει 0 κυβικά µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 κυβικά 
µέτρα. 

∆εν υπερβαίνει τα 500 κυβικά 
µέτρα. 

Εκτελέσεως 
πραγµατογνωµοσύνης και 

εκτιµήσεως επί µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δι’ ας έχουσι 

δικαίωµα επιβλέψεως 
λειτουργίας. 

6. Η ποσότης των 
παραγόµενων εκρηκτικών 
υλών δεν υπερβαίνει τα 0 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

∆εν υπερβαίνει τα 0 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

∆εν υπερβαίνει τα 2.000 
χιλιόγραµµα ηµερησίως. 

   

  

 



2. ∆ικαιώµατα Μηχανολόγων Μηχανικων Τ.Ε., κατοχυρωµένα µε άλλες διατάξεις  

 
�         Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων µε το Π.∆ 420/87 αφού αποκτηθεί άδει 

σύµφωνα µε το Π.∆ 511/77. 

�         Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύµφωνα µε τις πυροσβεστικές 
διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ’ & 8/1997 ΦΕΚ 168 Β’/19.8.1997 και το Π.∆ 374/88 ΦΕΚ 168 Α’. 

�         Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύµφωνα µε το Π.∆ 87/1996 ΦΕΚ 72 Α’ άρθρο 7&10. 

�         Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύµφωνα µε το Ν.1575/85 

�         Θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις: Αυτοδίκαια, χωρίς περιορισµό σύµφωνα µε το Π.∆ 55/ΦΕΚ 44 Α’ /1-3-2000 
 
 
 
 


