
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-Λ σχέδιο νόμου «τραυτούεσει; ασκησης του si«αγγέλματος 
του τεχνίτη αυτοκινήτων. μοτοσικλετών και μοτοτοδηλάτων 
κα- όρο·, λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυ
τών" .

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ :
Τα ·όέμα·72 του αναρέροντα: στην άσκηση του μοαγγέΛμα- 

3- του ετπσχευαστή αυτοκίνητων (ότως ακακαλειτα: μέχρι
-νερά) ρ-υόμίζονται δασικά. ατό τις διατάξεις του ν.δ. 3100/ 
354 «τερί ασκήσεως εταγγέλματος ετισχευαβτού χυτσχιντ,- 
jvx -/.2: των διαταγμάτων του εκέόόηχαν με εξουσιοδότηση 
;τθύ. Δηλαδή του δ.δ. 84/1972 «τερί κα-όιερώσεως ττυχίου 
ςχανοτεχνίτου ε-τισκευαστεύ συστήματος τεδι)σεως -αυτοκινή- 
όν» κα: τευ τ.ί. 649/1978 «τερί καόιερώσεως ττυχίου ετι- 
-.ευαστού- χ/τλ:ω·. τετρβλαιοκινητήρων αυτοκινήτων» .
Ο: διατάςεις του νοαοόετήματος αυτού, του ισχύουν, ατό 

όετιας ϊεν μτοροϋν σήμερα ν' αντατυχριλο-όν στο σχοτό της 
όστισής τους,-αρενός γιατί το δασιχό ν.ϊ. είναι εντελώς -ανε- 
ζρκές. αλλά και γιατί η τεχνολογική εξέλιξη μετά ταμί
ευση· 30 ετών αρότο-υ ίσχυσε, δημιούργησε αυστηρές τεχνικές 
ταιτήσεις για τη συντήρηση χα: ετπσκευή των αυτοκινήτων, 
ε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση του αρι-όμού των οχ ή
ττων ατό τότε μέχρι σήμερα.
Σύμρωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, για τη χορή- 

ηση του ττυχίου ετισχευαστή αυτοκινήτων αρμόδιες είναι οι 
τηρεσίες του Ττουργείου Συγκοινωνιών, ενώ για την έκδοση 
ης άδειας λειτουργίας των συνεργείων (καταστημάτων) ετι- 
,ευή ς αυτοκινήτων κα-όώς και των εγκαταστάσεων (εξοτλι- 
εοΰ) χυτών αρμόδιες είναι οι υτηρεσίες του Ττουργείου Ε
νικής Οικονομίας. Για τον έλεγχο της καλής ή μη εκτέλεσης 
ων. εργασιών ετισκευής δεν υτάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες, 
ίξ άλλου εκειδή συνή-όως η ε-ρεατεσττμένη ισχύς των συνερ- 
είων αυτών είναι κάτω των 15 HP, του είναι το όριο της 
ταλλαγης ατό την υτοχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια λει- 
υυργίας, ταρατηρείται το ραινόμενο το μέγιστο τοσοστό 
ον συνεργείων ετισκευής αυτοκινήτων να στερείται άδειας 
ιιτουργίας.

Αχυτέλεσμα της ταρατάνω κατάστασης χθυ εχικρατεί είναι: 
χ μην7είναι δυνατός, έστω και στοιχειωδώς, ο έλεγχος των 
γατιών του εκτελούνται στα συνεργεία συντήρησης και εχι- 
-ευής αυτοκινήτων και. σήμερα, να λειτουργούν συνεργεία αυ- 
•κινήτων (σε ανεξακρίόωτο αρι-όμό) χωρίς οι -υτεύόυνοι της 
ιιτουργίας τους να έχουν το τροόλετόμενο ττυχίο επσκευα- 
ή αυτοκινήτων. :■ . * ς
Τη/ αταράδεκτη χυτή κατάσταση με τις κοινωνικές τρο- 

.τχσεις. ιδιαίτερα τττό τις εχιττώσεις του έχει τόσο στον 
κονομικό τομέα όσο κα: στη ραγδαία αύξηση των τροχαίων 
τυχημάτων. έχει ως στόχο να -όερχτεόσει το ταρόν Νομισχέ- 
υ του εισάγεται τρος ψήριση στην ε-όνική αντιχροσωτεία.

Οι δασικές αρχές κα: χατευ-όύνσεις ταυ υτό ψήριση νομο- 
εδίου, σε γενικές γραμ-χές. είναι οι εξής:

θεσπίζεται η αρχή ότι ο τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσί- 
.ετων και μοτοτοδηλάτων τρέτει να έχε: κχ. την ανάλογη τε- 
ικη ταιδεια και όχι μόνο την εμτειρία, ότως γινόταν μέχρι 

/C2 ςτιΤ **—ρΐΣ--οτ-ρες γ»ρ-tς7gxtcιζ
Καθιερώνεται η υχοχρέωση απόκτησης άδειας γεα την ίδρυ- 
κα: λειτουργία συνεργείων σον.τήρησης και βπσχευής χυ- 

κινήτων. του -5α τληρούν ορισμένες ελάχιστες τροϋτοόέσεις 
υρου, εξοτλισμού χλτ. και τροδλέτεται η δυνατότητα ελέγ- 
-υ της κακής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και καλής 
τέλεσης των εργασ.ών συντήρησης, ετισκευής κα: ρύθμισης 
ιτά τους κανόνες της τεχνικής. .-■-■·
Με αυτό τον τρότο ·5α εκλείψει το σύνηύες και αταρά- 

κτο ραινόμενο της λειτουργίας συνεργείων χωρίς άδεια, χω- 
ς κάλυψη στοιχειωδών τρουχο-όέσεων λειτουργίας και χωρίς 
εύόυνο επόλέτοντα των εργασιών συντήρησης και εχι- 
.ετης. . - - ι .τ ; · ·/.· .- - -, · α·. , -f■■

ΕΙΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ,'ΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΤ):
Για το άρόρο 1:
Στην ταοαγραοο 1 χαόορίζεται η έννοια του όρου σσυνερ- 

γείο συντήρησης και βπσχευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κβι 
μοτοτοδηλάτων».

Στην ταοάγραρο 2 διευκρινίζεται ότι δεν θεωρούνται ως 
συνεργεία και βταμένως δεν υτάγονται στις ρυόμίσβις του Το

ρόντο: νόμου τα εργαστήρια (μιηχανουργεία εν γένει) του ατχο- 
λεύντα; ;χε ετισχευές γενικώς των μηχανών εσωτερικής κβύ- 
σεως κάύε είδους, μεταξύ των οτοίων και κινητήρες αυτοκι
νήτων καόώς και τα εργαστήρια του ασχολούνται με ετισκεοές 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοτοδηλάτων οι οτοίες δεν 
ρυθμίζονται με τον ταρόντα νόμο ότως είναι τα εργοστήρια 
τοτο-όέτησης τατετσαριών χυτσκινήτων. ραδιορώνων. κ:υστάλ
λων κλτ. Αυτό διότι τέτοιες ειδικότητες (ετισχευαστή μηχα
νών εσωτερικής καύσεως, τατετσέρη κλτ.) δεν τροδλέτονται 
στις ρυ-υμίσεις αυτού του νόμου-

Για το άρ-όρο 2:
Σύμ-ρωνα με τη όασική αρχή του νομοσχεδίου ότως αυτή 

χυασέρετat στο γενικό μέρος της ταρούσας κα: όάσει της 
οταίας ο τεχνίτης αυτοκινήτων τρέτει να έχει ανάλογη τεχνι
κή ταιδεια, ορίζεται ότι για την υτεύόυνη ετίόλεψη τονν εργα
σιών συντήρησης- κα: ε-πσκευής αταιτείται άδεια άσκησης 
εταγγέλματος. (ταράγρασος 1).

Πέρα χτό τα ταρατάνω οι λοιτές διατάξεις του άρόρου 
του ·αναλόετχι. τροδλέτουν διάκριση των αδειών άσκησης, του 
εταγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, οτνάλογα με την ειδι
κότητα σε δεκατέσσερις '(14) κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τέ-' 
ρα ατό τις ειδικότητες του τεχνίτη αυτοκινήτων (μηχανοτε
χνίτη), του ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων, του τεχνίτη συστή
ματος τέδησης κα: του τεχνίτη αντλιών τετρελαιοκινητήρων, 
του τροδλέτοντχ. ατσό τις διατάξεις ταυ ΝΑ. 3100/54 και 
των διαταγμάτων του εκδόόηκαν με εξουσιοδότηση «υτού, κα
θιερώνονται δέκα (10) ετιτλέον ειδικότητες, για την κάλυ
ψη τραγματικών αναγκών του βεν εκαλύττοντο ατό τον χρο- 
τγγούμενο νόμο, (ταράγρχβρος 2) .

_ Γίνεται ετίσης τρόδλεψη, (ταράγραρος 3) αν τρΟκύψουν 
τεραιτέρω ανάγκες λόγω της τεχνικής εξέλιξης, να καόυε- 
ρωόούν και άύ.λες ειδικότητες τεχνιτών αυτοκινήτων, τέρα 
ατό τις τιο τάνω δεκχσέσσερες (14) κυαι για το σκοτό αικύ 
δίδεται σχετική εξουσιοδότηση στη Διοίκηση για έκδοση Προ
εδρικού Διατάγματος με τρόταση του -αρμοδίου Ττουργού Συγ
κοινωνιών. Ετίσης με το ίδιο τ. δ/γμα τροδλέτεται να γίνεται 
κα: ο κα-υορισμό: των χ/αγκαίων λετταμερειών για την κα
θιέρωση των νέων ειδικοτήτων.

Για να ατοφευχ-δεί στο μέλλον οτοιαδήτοτε αμρτσδήτηση 
τροσδιορίζ-εται στην τστρ^ραρο 4 η αντιστοιχία των ατυχιών 
του ν.ϊ. 3100/1954 τρος τις κα-όιερούμενες νέες άδειες 
άσ/.ησης εταγ-γέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων.

Για το άρόρο 3:

Με τις διατάξεις του άρύρου αυτού ρυθμίζονται τα όέ-) 
ματα, των κροσόντων (γενικών και ειδικών) του αταιτοάντχ 
για να ατοκτήσουν ot ενδιαοεραμένοι άδεια άσκησης εταγγίλ- 
ματος τεχνίτη χυτοκανήτων, μοτοσικλετών xat μοτοτοδηλάτων."

Τα ειδ ικά αροσόντα των υτοψηρίων για ατσκτηση των εν 
λόγω αδειών άσκησης του εταγγέλματος του τεχνίτη αυτοκι
νήτων, είναι ανάλογα με την ειδικότητα κα: είναι συνδυασμός 
του τίτλου στουδών κα: της τροϋτηρεσιας του υτοψηρίου (τα- 
ράγραρος 2). Ο καθορισμός των τροσόντων χυτών έγινε κα- 
τέτιν μελέτης των αναλυτικών τρογρχμμάτων των διαρόρων 
σχολών. Εσώ σηχε: ώτ/ετχ·. ότι για -χρώση pc pi κα-όιερώνετα: 
ως α-ταραίτητο τροσάν του υτοψήριου τεχνίτη αυτοκινήτων η 
κατοχή τίτλου στουδών ώστε, εκτός ατό την εμτειρία, να 
υτάρχει και η ανάλογη τεχνική χαιδεία. Έτσ., είναι βέδαιο 
στ: -S ανέόει η στχ-υμη μόρ-ρωσης των τεχνιτών αυτοκινήτου 
και ετομένως κα: ‘η τοιότητα της εργασίας τους. Στην τα- 
ράγραρο 3 ορίζεται ότν ως κροΰτηρεσία σε όμοια εργασία 
-όεωρείται και ο χρόνος της τρακτικής άσκι^ιτ/ς των ττυ-



χιουχων σε αντίστοιχο συνεργείο κατα τη διαρχεία των σπου
δών τους. Επίσης και η προϋπηρεσία σε συνεργεία top δημο
σίου (στράτευμα κλπ.). ν.π.δ.ϊ.. επιχειρήσεων και οργανισιοών 
top δημόσιου τομέα (ΔΕΗ. ΟΤΕ κλπ.) και της αλλοδαπής. 
Σημειωτέο-/ ότι ανάλογη πρόβλεψη δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.

Η παράγραφος 4 ορίζει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ^προ
ϋπηρεσία top διανύ-ληκ,ε σε ηλικία μέχρι και top ίδου έτους 
συμπληρωμένου ή που η λήξη της εγινε προ οχταετίας του
λάχιστον, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτη
σης. Ο τελευταίος περιορισμός ζιλεται με σκοπέ. η εμπειρία 
top χτοχτή-ληχε να μην είναι αποδυναμωμένη η χαι ανύπαρ
κτη, λόγω παρέλευσης μακρού χρόνου,

. Στον ίίto στόχο αποβλέπει και η διάταξη της ζαραγρά- ; 
φου δ.
Τέλος, με τις διατάξεις των εζόμενων παραγράφων αφενός 

ρυθμίζεται το ·λέμα της βεβαίωσης αζό τον αρμόδιο εζόζτη 
εργασίας της αλή-λειας top περιεχομένου των πιστοποιητικών 
εργασίας της αλή-λειας τον περιεχομένου τιον πιττοποιητικώ'/ 
τομέα ή στην αλλοδαπή χαι αφετέρου εξουσιοδοτούνται οι 
αρμόδιο: Τζορργοί να ρυλμίζουν με αποφάσεις τονς διάφορά 
διαδικαστικά ·λέ;.·.ατα μεταξύ των οζοίων και η επιβολή αντα
ποδοτικού τέλορς για την έκδοση των αδειών άσχησης τορ. 
επαγγέλματος top τεχνίτη αυτοχινήτων.

Για το άρ-λρο 4: ~
Με τις διατάξεις top άρ-λφου αυτού ρυλμίζοντα: τα ύέ- 

αατα της εξέτασης (προφορικής χαι πρακτικής) των υποψή
φιων τεχνιτών αυτοκινήτων. μοτοσιχλετών χαι μοτοποδηλάτων.

■ Με τις 'διατάξεις της ζαραγράρορ 2 εξουσιοδοτείται ο 
Γζουργός Συγχοινωνιών με απόφασή top να χαλορίζει τις 
εξεταστικές περιόδους κατά νομαρχία ανάλογα με το πλή-λος 
των υποψηφίων, την εξεταστέα όλη, τον τρόζο της εξέτασης 
xat της βα-λιμολογίας χαι όλες τις άλλες λεππομέρ-ει-ες ζου 
•λα κρι-λούν αναγκαίες για την εφαρμογή της διάταξης. - .*■

Εξαιρούνται αζό την υζοχρέωση εξετάσεων χαι ζαίρνουν 
άδεια άσχησης εζαγγέλματος ορισμένες κατηγορίες πτυχιού- 
χων ανωτάτων χαι ανωτέρων σχολών, ζορ ως εχ της επιστη
μονικής χαταρτίσεώς τους έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για 
την, κατά τους κανόνες της τέχνης χαι της επιστήμης, επι-; 
σκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (παρά- 
γραοος 4). ’

Για το άρ-λρο δ:

Στην παράγραφο d. προσδιορίζονται με σαρήνεια και ξε
χωριστά, για 7,ά-λε ειδικότητα, τα δικαιώματα ζορ ζαρέχει 
η άδεια άσκησης επαγγέλματος στον κάτοχό της. Κάλε ειδι
κότητα έχει το δικό της τομέα ευ-λύνης, με εξαίρεσα; τις δύο 
ζρώτες ειδικότητες (μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη) ζου 
είναι γενικές στον τομέα τους η κά-λε μία. Γενική εζίσης 
είναι και η ειδικότητα του τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτο
ποδηλάτων με την έννοια ότι ο κάτοχος της άδειας έχει το 
δικαίωμα εκτέλεσης, συντήρησης και εζισκευής τόσο των μη
χανικών και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων όσο και του λοι- 
ζεύ εξοπλισμού τους.

Στην ζαράγραρο 2 ορίζεται ότι οι άδειες άσχησης του 
«δίζλωμστούχοο μηχανικού αυτοκινήτων» και του (/τεχνολό
γον μηχανικού αυτοκινήτων» ζαρέχουν δικαίωμα στους κατό
χους τους ν’ αναλαμβάνουν τις εργασίες όλων των ειδικοτή
των 'περιπτώσεις α’ έως ιδ' της ζαραγράρου 1) .

Με τι; διατάξεις ζορ προβλέπουν ότι υπεύλυνη επίβλεψη 
μζορε; να ασκεί ένα ζρόσωζο για τις περισσότερες της μιας 
ειδικότητας όχι όμως για ζερισσότερες αζό τρεις και ότι 
το ίδιο ζρόσωζο δεν μζορεί να ασκεί υπεύλυνη επίβλεψη για 
ζερισσότερα αζό ένα συνεργεία, σκοζειται η μέσα σε λογικά 
και ασραλή όρια απασχόληση. τεχνιτών για επίτευξη ουσια
στικότερης και αζοτελεσματικότερης εζοζτείας των εργα
σιών αζό τον υπεύλυνο τεχνίτη, αρού δεν λα μζορεί «α ασκεί 
επίβλεψη σε ζερισσότερες αζό τρεις ειδικότητες και να εζο- 
ζτευει σε ζερισσότερα οκό ένα συνεργεία (ζαράγραροι 4 και 
5 τοο αρλρου) . Προς το σκοζό καλύτερης οργάνωσης των

συνέργειαν στα οποια απασχολούνται ζολλά άτομα καλιερώ- 
νεται, για ζρώτη ρορά υποχρέωση επίβλεψής τους αζό ϊικλω- 
ματούχους μηχανικούς ανώτατης ή ανώτερα; εκπαίδευσης (πα- 
ράγρ. δ). Το μέτρο αυτό έχει ως σκοζό την αύξηση της 
παραγωγικότητας.'κυρίως δε τη- αύξηση τη; ζοιοτικής στά- 
λμης των εκ τελουμένων στα συνεργεία εργασιών. Καινοτομία 
εζίσης αποτελεί η υζοχρέωση των κατόχων αδειών άσχησης 
επαγγέλματος για αυτοζρόσωζη ζαράσταση και επίβλεψη των 
εργασιών της -ειδικότητάς τους ερόσον αυτές οι εζισχευέ; 
εκτελούνται οτζό έοηόητικό ζροσωζικό του συνεργείου ζορ δεν 
έχει άδεια (ζαράγραρος 3).

Για το άρ·όρο 6:

Με το άρ-Spo αυτό, όζως τονίσόηκε και στο γενικό μέ
ρος, αυτής της έκόεσης, καθιερώνεται για ζρώτζ ρορά ο 
όεσμός της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων. Σή
μερα. κατά το μέγιστο ζοσοστό τα συνεργεία λειτουργούν χω
ρίς άδεια αρμόδιας αρχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυ
ρίαρχε! το χάος στον εζισκευαστικό τομέα των αυτοκινήτων 
με τα γνωστά σε ό/Λυς τους κατόχους αυτοκινήτων αποτελέ
σματα. Τη χαώδη αυτή κ,ατάσταση έχσυ·.' σκοζό να όεραζεύ- 
σουν οι,διατάξεις του παρόντος άρόρου.

Με τις διατάξεις της ζαραγράρου 2 εξουσιοδοτούνται οι 
Τζουργοί Ελνικής Οικονομίας, Χωροταξίας - Οικισμού και 
Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών να καθορίζουν με προε
δρικό διάταγμα, τους όρους και τις προϋποθέσεις α: τις
οποίις -Sa επιτρέπεται στο εξής η ί'δρυση κ.αι η λειτουργία 
των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητο-. τη 
διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης, τις αρμθδ.ιες υζη- 
άεσίες για τη χοσήγηση των αδειών αυτών, τη σύνόεση του 
προσωπικού των συνεργείων, τον υζεύ-Sovo του συνεργείου, την 
εζιόολή κυρώσεων ν.σόώς και τις προϋποθέσεις της ζαραζέ- 
ρα ϋ>ειτουργίας των συνεργείων ζου ήδη λειτουργούν. Με την 
ίδια διάταξη καθορίζεται μία πενταετία για την προσαρμο
γή των ήδη λειτουργούν των συνεργείο)', πρσς τις νέες’ ρυ
θμίσεις του υπό έκδοση διατάγματος.
- Μέχρι τώρα, τα συνεργεία αυτοκινήτων που είχαν εγ/.ατα- 

στημένα μηχανήματα ισχύος κάτω των 15 ίππων, ήταν ανεξέ
λεγκτα τόσο αζό πλευράς ίδρυσης όσο και αζό πλευράς λει
τουργίας. Με την παραπάνω εξουσιοδότηση καλύπτεται το 
υπάρχω/ κενό και δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο ρύ
θμισης του δασικού αυτού -λύματος.

Με την ζαράγραρο 3, κα-λιερώνεται για πρώτη ρορά βι
βλίο επισκευής οχημάτων στο οποίο -λα αναγράροντα: οι ερ
γασίες ζου γίνονται στο όχημα. Το περιεχόμενο, η διαδικα
σία και οι λεπτομέρειες εοαρμογής του μέτρου -λα κα-λορι- 
σ-λονν με αζόραση του Γζουργού Συγκοινωνιών. Το μέτρο αυ
τό -λα βοη-λήσει αναμρισβήτητα στη διαπίστωση και τον πε
ριορισμό των κακοτεχνιών, των αυ-λαιρεσιών και της εκμετάλ
λευσης των ιδιοκτητών αυτοκινήτων αζό τους ασυνείδητους 
τεχνικούς, -λα καταστεί δυνατός ο έλεγχος της κακοδαιμονίας 
τω·- επισκευών, η απόδοση ευ-λυνών και η προστασία τω·< ιδιο
κτητών αυτοκινήτων.

Για το άρ-λρο 7 :

Για πρώτη ρορά. με τις διατάξεις του άρύρου ζο. ανα
λύεται. κα-λιερώνετα: η δυνατότητα ελέγχου των συνεργείων 
επισκευής αυτοκινήτων αζό τις αρμόδιες υπηρεσίες προς δια
πίστωση των ζροϋζολέσεων και της ικανότητας καλής εκτέ
λεσης των διαρόρων εργασιών που γίνονται σ' αυτά. Η διά
ταξη αυτή, όπως πιστεύεται, -λα συμβάλλει οπωσδήποτε στον 
περιορισμό, στο ελάχιστο, των κακοτεχνιών και της εκμετάλ
λευσης των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων, ζου γίνεται από 
ασυνείδητους επαγγελματίες τεχνίτες αυτοκινήτων.

Για το άρ-λρο 8:

Για τους παραβάτες των διατάξεων του νομοσχεδίου προ- 
ίλέπεται με τις διατάξεις του άρ-λρου που αναλύεται, ο κο
λασμός τους με τις ποινές του άρ-λρου 458 του Ποινικού 
Κώδικα.

Με τις διατάξεις της ζαραγράρου 2 κα-λιερωνεται για πρώ-
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τη ρορά. το μέτρο της σφράγισης των συνεργείων του λειτουρ
γούν χωρίς άδεια 7-α-δώς χι·. η τιμωρία των σαραδατών, σύμ
φωνο: με τ: άρ-Soo J78 του Π civ'.r.w Κώδικα.

Αναγκαία εαίσης χρί&ηχ,ε και r, δια :ρρτ της οαρα- 
γράοου 3 ~οο ααοτελε: την ασφαλιστική δικλίδα για την 
τήρηση των διασάξεων του σροεδριχού διατάγχατο; αου 
εκδο-δεί και για το οτοίο γίνεται λίγος στην ανειλ,στ, του άρ
θρου 6.

Τέλος η διάταξη της σαραγράρΟυ 4 σιστευϊται οτι δα "Se- 
οε: φραγμό στη διά-δεστ ορισμένων τεχνιτών αυτοκινήτων για 
σαρασοίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας αυτοκινήτου, 
μοατρριχλέτας η μοτοποδηλάτου.

Για το άρ-δρο 9:
Με τις διατάξεις του άρ-δρου αστού προτείνεται η κύρωση δύο 

/2) πράξεων (αποφάσεων) της Διοίκησης. Τα α.είμενα αυτών 
tojv αποφάσεων ταρατίόεντα: στο παράρτημα της παρούσας.

Για το αρ-όρο 10 :

Με τις διατάξεις του άρ-δρου ίΟ δίνεται οριστιν-ή λύτη στο 
•δέμα της κανονικής λειτουργίας των συνεργείων συντήρη
σης και επισκευής αυτοκίνητων. Έτσι με το άρ-δρο χυτό προ- 
βλέπεται -και παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες συνερ- 
γείων ή τους τεχνίτες, του δεν έχουν τον απα'-τούμενο τίτλο 
σπουδών. αλλά διατηρούν συνεργεία ή εργάζονται ως τεχνίτες, 
να εφοδιασ-δούν. α.άτω ατό ορισμένες προϋποθέσεις. με την α- 
πα'.τούμενη άδεια άσ/.ησης του επαγγέλματος. Οι προϋποδ εσείς 
του τάσσονται για το σκοπό χυτό αποβλέπουν στη διασφά- 
λιση του κοινωνικού συνόλου ατό υτηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής κακής ποιότητας.
' Η προϋπό-δεση έναρξης λειτουργίας του συνεργείου πριν ατό 
πήν 16.9.1983 του περιλαμβάνεται στη διάταξη της υτοτερί- 
ττωσης αα'. της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άμ- 
-δρ<κ> 10. τέ-δηκε διότι. την ταρχτάνω ημερομηνία, έληξε η 
ισχύς της με αρι-5. 19645/3.6.83 απόφασης του Υπουργού Συγ-. 
κοινωνιών (ΦΕΚ 345/Β/16.9.83). του ήταν η τελευταία, σει
ράς τολλών τροηγουμένων αναλογών αποβάσεων, με τις οτοίες 
η τολιτεία. εν. λόγων ετιειχίας. έδινε τη δυνατότητα στους 
τ αρχ/όμως διατηρούντες συνεργεία. να εφοί ιασ-δούν με το προ- 
όλετόμενο για την άσκηση του επαγγέλματος τους πτυχίο.

Για το άρ-δρο Μ :

; Με τις διατάξεις του άρ-δρου 11 του Νομοσχεδίου χαταρ- 
γυόνσαι όλες εκείνες οι διατάξεις του ισχύουν σήμερα χα: του 
xpi-Sηχε ότι τρέτει να χαταργη-δούν όάσει των νέων ρυβμί- 
σεων χου προτείνοντα: για -δέσπ-.ση.

. Γιασοάρ-δρο 12:

Το άε-Spo 12 του Νομοσχεδίου αναυερετα- στην ισχύ αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω χχι με έάση το σκοπό χα: το πε
ριεχόμενο του Νομοσχεδίου, ταρσταλούμε την ε-δνική αντιπρο
σωπεία για την επιψήφιση του.

Στην παρούσα τροσαρτάται ταράρτημ-α του τεριέχει χίνα- 
χα των διατάξεων εχείνων του χαταργούστα., σου είναι σχε- 
τιχές με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου χαδώς χαι των δια
τάξεων των Υπουργικών αποφάσεων του χυρώνονται αε το νο
μοσχέδιο αυτό.

Α-δήνα. 21 Ιουνίου 1θ85

Ε-δνιχής Οικονομίας 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΉΣ

Ο'· Υχουργοί

Δια.αιοσύνης
ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΤΟΑΝΝΌΤ

Βδνιχής Παιδείας ' Εργασίας
χχ: θρησκευμάτων

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠ.—Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ·■ •.Vy..vw »'

Συγχοινωνιών
■· · ' ·■· F*TΛΓΓ ΤΓΠνΛΓνΤΛΤπΗΣ -.............·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανήχει στην ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΙνθΕΣΗ για Τ-. σχέίι. 

νόμου «Προύτο-5έσε:ς άσκησης του ετχγγέλμττος του τεχνί
τη χυτοχινήτων. μοτοσιχλετών ν.αι μοτοτ&δηλάτων χαι όροι 
λειτουργίας των συνεργείο)·/ των οχηαάτων χυτών».

Περιέχει τα χείμενα των διατάξεων του χαταργούνται του 
είναι σχετιχές ;χε τις διατάξεις του Νομοσχε'ίοτ του τροτεί- 
νεται. χαύώς χαι τω·/ διατάξεων των Υτουργιχών ατορά- 
σεων τΟυ χυρώνονται με το νομοσχέδιο αυτό.

I. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ:
α) Ν.Δ. 3100/1954 «τερί αχ/.ήαεως εταγγέλματος ετι- 

οχευαστού χυτοχινήτων» ΦΕΙν 254/13.10.54.
Ετισ/.ευαί χυτοχινήτων. Π τυχια.

Άρ-5pcv 1.
Εις τους -/.ατά την δημοσίευα:·/ του ταρό'/τος χαι μετά 

ταύτα εν. τελουν τα; υτευ-όύ'/ως ετισχευήν αυτχχινήτων. χτονέ- 
μονται ττυχία συμρώνως τω ετοαένω άρ-δρω. χατότιν ετιτυ
χών εξετάσεων χαι ετί τη δάσει των χατωτέρω λεττοεερώς 
οριζομένων τροαόντων.

Αρύ-ρον 2.
■ Τα ώς άνω ττυχία ορίζονται: α) εις ττυχίον μηχανοτε
χνίτου χυτοχινήτων χα: β) ·ε: ς ττυχίον ηλεκτροτεχνίτου χυ- 
τον.ινήτων.

■ Δια Διατάγματος τη τροτάαε: του Υτουργού των Συγκοι
νωνιών δύνχτχ: να χαδιερούντα: ν.αι ττυχία άλλων ετιμέρους 
ειδιχοτήτων. ετι-χευαατών αυτοκινήτων.

'Ae-Spov 3.

1. Μετά ταρέλευαιν διετίας ατό της δημοσιεύσεως του τα- 
ρόντος Ν.Δ. ουδεις δύνατα: ν’ ,ασκ.ή υτεύόυν&ν ετ:ί)>εφιν της 
ετισχευής χυτοσ.ινήτων εάν δεν είναι ερωδιχσμένος δι! αντι
στοίχου ως ανωτέρω ττυχίου.

2. Οι κάτοχο: ττυχίου μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων είναι 
οτεύδυνοι δια την ετισχευήν του κινητήρας χαι των συν χ
οών μηχανισμών χαι εξαρτημάτων του 7-ΐόωτίου ταχυτήτων, 
του συστήματος διευόύνσεως του συστήματος τεδήσεως. ως κσ: 
του συστήματος μεταδόσεως χινήσεως εις τους κινητήριους 
τροχούς.

3. Οι κάτοχο: ττυχίου ηλεκτροτεχνίτου αυτοκινήτων εί
ναι υτεύδυνο: δια την ετ:σκευήν των ηλεκτρικών συσκευών 
του αυτοκινήτου ως 7_αι γενΓκ.ώς ατάσης της ηλεχτροκής 
«γχαταστάσεως αυτού.

4. Ετς Συνεργεία αυτθ7.:νήτων. εις σ αναλαμόανονται ετι- 
σκευαί αρμοδιότητες χμροτέρων των ως ανωτέρω ττυχίων 
(μηχανολογικά· και ηλεκτρολογικα:). υτεύδυνον ετίόλεώιν δύ- 
νττται ν" ασχή χα: εις κάτοχος χμροτέρων των ττυχίων.

5. Υτεύόυνος ετίίλεύΐς των ετιτκευών αυτοκινήτων, .δε 
δύ·/ατα: ν’ ασκήτα: υτό του αυτού αροσώιοου. δια χλείονα τοο 
c/ός Συνεργεία ετισκευής τυτοχ-ίνήτων. εκτός αν ταύτα ανή- 
κωτιν εις τη·/ αυτή·/ εταιρείαν ή άτομο/ και ευρίσκωντσ. 
εντός της αυτής τόλεως.

6. Των διατά ξεων του ταροντος άρ·5ρ<κι εξαιρούνται οι 
ασκούντες ελευ-ύέρως το ετάγγελμα του Μηχανολόγο/ Μηχα
νικού. Ηύνεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανολόγου— Η
λεκτρολόγου 7-α: όντως Διαύυοματούχο::

α) Των αντιστοίχων Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ. Πολυ
τεχνείου.

β) Των οτντιστοίχων Σχολών Υπομηχανικών ή του ΣΙΕ.Ρ. 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

γ) Σχολών Αλλοδαπών Ιδρυμάτων αίτινες αναγνωρίζονται 
ως ισότιμοι αρος τας χ/ωτέρω Σχολάς. Γ

7. Εν ουδεμιά σεριατώσει το ετιάγγελμα του εαισκευβστού 
αυτοκινήτων δύναται να χηρυχόή κεκορεαμένον.

. Προσόντα αχοκτήσεως ττυχίου.
,r ·υ , ■ -· . - Άνδρον 4. ' . ■ -.
ί.' ^Οχως στοκτήση τις ατυχίαν, ως ονωτέρω, δέον, κλην 
των ειδικών, δι’ εκάστην κατηγορίαν ττυχίου, χροσόντων να
*ντ νενικώς και τα κατοτδιV ; τ- *'■'



— 4—

α) Να είναι χολίτης Έλλην εγγεγραμμένος εις ta Μη
τρώα των αρρένων, είτε ξένος υχήχοος εγκατεστημένος %αι 
διαμένων εν Ελλάδι εφω-διασμένος όμως δι’ οξείας εργαβίας 
υχό της -αρμοίίας Αρχής. Εν τη χεριχτώσει ταύτη, η ισχύς 
του χτυχίου είνα: χρυσωφινή χα·. διάρκειας ίσης χρος την 
διάρκειαν της ισχύος της ως άνω αδεί-ας εργασίζς.

β) Νβ έχη συμχληρώσε: το 21 ον έτος της ηλικίας του.
γ) Naetvs ν-ομιμόφρων χολίτης.
ο) Ν-α μη έχη καταδικασδή δια -αράξεις συνεααγομένας τας 

υχό των άρδρων 59, 60 και 61 του Ποιν. Κώδικος στερή
σεις, ως xa: δια χαράόασιν των άρδρων 216, 372 χαι 386 τθυ 
χυτού Κωδικός.

ε) Να γνωρίζη ανάγνωσιν χαι γραφήν.

Άρδρον 5.
Πτυχί-ον μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων έ ηλεκτροτεχνίτου 

αυτοκινήτων χορηγείται:
ί. Εις τους χτυχιούχους χατωτέρων τεχνικών Σχολών ημε- 

δοτχών ή αλλοδ-χχών ειδιχότητος μηχανολόγου ή ηλεκτρολό
γου αντιστοίχου, χατόχιν εξετάσεων χαι εφ! όσον χέχτητνται 
τριετή τουλάχιστον υχηρεσίαν εις Συνεργείου εχισκευής αυ- 
τσχινήτων, αντιστοίχου αττασχολήσεως (δηλαδή εις εχισκευάς 
κ-αδοριζομένας δεα των χαραγράφων β' xat γ' ττυ άρθρου 3 
του χαρόντος) ή διετή τουαύτην υχηρεσίαν χαι εν έτος εις 
μηχανουργείου ή ηλεχτροτεχνείον αντιστοίχως. ·: . -

2. Εις τεχνίτας χατόχ-.ν εξετάσεων χαι εφ’ όσον χέχτην- 
ται εξαετή τουλάχιστον υχηρεσίαν εις Συνεργείον εχτσχευων 
-αυτοκινήτων αντιστοίχου αχασχόλήσεως ή τετραετή υχηρεσίαν 
εις Συνεργείον εχιοχευής αυτοχινήτων, ως ανωτέρω χαι δι
ετή υχηρεσίαν εις Μηχανουργείον ή ηλεκτροτεχνείον αντί-
___ > . »n- iv-. ν...... ' ν · · ν - ν - · *στ&ίχως... _ . . .

3. Εις ιδιακτήτας συνεργείων εχισχευής εευτοχινήτων εφ’ 
όσον αχοδεδειγμένως εξετέλεσαν τας αντιστοίχους εχισχευάς 
αυτοχινήτων των χαρογ ράσων β' χαι γ' του άρδρβυ 3 σου 
χαρόντος χυτοχροσώχως χαι εχί εξαετίαν τουλάχιστον άνευ 
εξετάσεων.' χοτΓ εσ’ όσον ήδελον οχο&άλε·. αίτησιν εντός εξ 
(6) μηνών αχέ της ισχύος του χαρόντος.

j ·■ ' · Υχοδολή -χΐστοχοιητιχών ~τ- - ..γ.
χαι έλεγχος αυτών. .:-■·· γ

Άρ-δρον 6.

1. Λια την αχόχτησιν χτυχίου, συμρώνως χρος τας ως άνω 
διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουσι όχως υχ&όάλωσι χρος 
τη Γενικήν Διεύδονσιν Μεταφορών, Διεόδυνσιν Τεχνικήν 
Αυτοχινήτων του Τχ&υργείου Συγκοινωνιών τα κάτωδι:

β) Άιτησιν μετά τριών χροσφάτων οωτογραφιών.

β) Π ιστοχοιητ'.χό Δήμου ή Κοινότητος μετ' εχιχαχολημ- 
μένης της φωτογραφίας του αιτσύντος, χερί εγγραφής του 
εν τω Μητρώω Αρρένων ή αχότχασμα του χαρά τω Τχουρ- 
γε-ίω των Εσωτερικών Γενικού Μητρώου των Αρρένων εξ ών 
χροχΰχτε: ότι έχει συμχληρώσε: το 21 ον έτος της ηλιχίας 
του.

γ) Π ιττοχοιητιχόν Ποινικού Μητρώου

ϊ) Τα δι’ εχάστην χερίχτωσιν σχ-α-.τούμενα χιστσχο-.ηττχά 
υχηρεσίας.

ε) Γραμμάτιον χσχαδέσεως εις το Δημόσιον Τβεείίν εχ 
δραχμών εχατόν (100). ως εξετάστρων χαι λοιχών δα σανών 
δια την χορήγησιν του χτυχίου.

2. Π ροχειμένοο χερί ξένου υχηχόου αντί του υχό στοιχ. β' 
χιστοχοιητικού. αχαιτείται όχως υχοδληδώσι ταχάτωδι:

α) Εχ:σημος χιστοχοίησις της αρμοδίας Προξενικής Αρχής 
μετά φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγισμένης, χιστοχοεού- 
σης την ταυτότητα αυτού χαι τον τόχον χαι το έτος γεν- 
νήσεως αυτού.

β) Π ιττοχοιητιχόν της αρμοδίας χατά Νόμον Αρχής ανα- 
φερον την εχιτρεχτήν νόμιμον χρονιχήν διάρκειαν παραμονής 
χαι εργασίας τούτου εν Ελλάδι.

Π ιστοχοιητιχά υχηρεσίας χαι υπηρεσία εν γένει,

' -Λύ;.

ι- ,·*- · -γτ>, 'Ανδρον 7. · _ '

1. Εις τα χιστοχοιητιχά εργασίας, δέον να χνχγράφητα 
λεχτοαερως:

α) Το είδος χαι η διεύδυνσις του συνεργείου εχισκευή 
■ αυτοχινήτων ή μηχανουργείου ή ηλεχτριχού εργοστάσιο 
χαρ ω υχηρετε: & υχέρ Ου «χδίίετα: το χιστοχοιητιχόν.

β) Το είδος της υσηρεσί-ας. ην εξετέλει ούτος.

γ) 0 αριδμός χαι το είδος των εγκατεστημένων εν το 
συνεργείω χαι εν χρήσε-, ευρισχομένων μηχανημάτων, συσκευώ 
χαι λοιχών οργάνων χαρά τους οσοίευς ίιηνύδη η χιστοχο. 
θυμένη εργασία.

δ) Ο αχριόής χρόνος της υχηρεσίας δ·.' αναγραφής τω 
ημερομηνιών χροσλήώεως χαι αχοχωρήσεως ax' αυτής.

. 2. Τα ως άνω χιστοχοιητιχά, δέον να ώσ: δεόντως χαρτί 
σεσημασμένα χαι νβ έχωσιν εχικυρωδή δια την αλήδειαν το 
περιεχομένου xa*. το γνήσιον της υχογράφής του εχδίδοντο: 
τούτα, υχό του οικείου Εχόχτου Εργασίας, εφ’ όσον υφίστα 
ται τοιούτος. άλλως υχό της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

3. Π ιστυχο-.ητικά εκδοδέντα κατά το χαρελδόν χαι μη Χί 
ριλομόάνοντα χάντα τ' ανωτέρω στοιχεία, γίνονται δεχτε 
χ» λαμόάνονται υχ' όψιν χατά την χρίσιν της χατά τα κ« 
τωτέρω εξεταστικής ΕχιτρΟχής.

Άρδρον 8.
Τα χιστοχοιητιχά υχηρεσίας εχέχουσιν δέσιν υχευδύνθυ δη 

λώσεως ενώχιον Αρχής και ο: εκδίδοντες ταύτα υχέχουσ 
τας εχ των τοιούτων δηλώσεων ευδύνας. - - ς- νλ·

• Τ - -:7 ·'' Άρδρον 9. -γ
Τχηρεσία εις Συνεργείον εχισχευής αυτοκινήτων. ή αλ/.α 

χού κατά την χέρίττωσιν του άρδρου 5 διανυδείσα εις ηλι
κίαν μέχρι και του 16ου έτους συμχεχληρωμένου δεν/λαμίά- 
νεται υχ’όψιν. j*. ’ ....

■ ; ·.' ’ Ά?δρ»ν ίο. \ ,':;ΓΓ
1. Α: εξετάσεις των υχοψηφίων δια την αχόχτησιν χτυ-

χίοο, συμφώνως χρος" τας ανωτέρω διατάξεις, ενεργουνται 
'υχό Βχιτρσχών, αίτινες δια τας Αδήνας, Πειραιά χαι Θεσ
σαλονίκην αχοτελούνται: . :

■' :V ί α) Εχ δύο Μηχανολόγων — Μηχανικών εχ των οχηρε- 
τούντων εις την Γενιχήν Διεύδυνσιν Μεταφορών του Τχουρ- 
γείου Συγκοινωνιών ή εξ ενός Μηχανολόγου και ενός Τχομη- 
χανεχεύ ή Εργοδηγού Μτρ;ανο/>όγου, οριζόμενων δι’ αχοφάσεως 
του Τχουργού

β) Εξ ενός -αντιχροσώχου του Τχουργείου Εργασίας οριζό
μενου δι’ αχοφάσεως του Τχουργού Εργασίας με-S’ ενός σνα- 
χληρωτού

γ) Εξ ενός αντιχροσώχου του Βιοτεχνικού Εχιμελητηρίου 
χαι δη εχ του οτχε-ίου σ.λάίου, οριζίμένου υχό του εχιμελητη- 
ρί-ου τούτου μεδ' ενός αναχληρωτού

Χρέη Γραμματέων των ως είρηται Ελιιτροχών εχτελουσι 
Διοικητικοί Τχάϋ.ληύ.Ο: της Γενικής Διευδύνσεως Μεταφο
ρών. χροχείίαένου δια το Κέντρον ορ-.ζόχενοι υχό του Τχουρ
γού Συγκοινωνιών. Διοικητικοί δε Τχάλληλο: της Γενικής 
ΔίΟΓχήσεως Βορείου Εύ.λάδος Οριζόμ-ενοι υχό τοο Τχουργού 
Βορείου Ελλάδος, χροχειμένου δια την Θεσσαλονίκην

2. Εξεταστικά- Βχ-.τριχιαί της αυτής ως ανωτέρω συν- 
δέσεως ή χαι αναΰ.όγου χεριωρυταένης τοιαύτης. δύνα-υται να 
συνιστώντα: εχάστοτε χατόχιν αχοφάσεως του Τχουργού Συγ
κοινωνιών χαι εις έδρας των λοιχών Συγκοινωνιακών Γρα
φείων με χλήρη ή χεριωρισμένην δικαιοδοσίαν.

3. Αι εξεταστιχαί Εχιτροχα- συνέρχονται οσάκις χαρίττα-
τα: ανάγκη, κατ’ ελάχιστον δε έριον άχαξ του μηνάς, εφ
όσον υχάρχει έστω και μία αίτησις υχοώηφίου. έχοντος εχαρ- 
χή χροσόντα ίνα υχο6ληδή;ε:ς εξετάσεις.

'" - .Άρδρον 11. -

1. Εκ των εις το Δημόσιον Ταμεί&ν κατατιδεμενων εξε
τάστρων υχό των. εχάστοτε υχνίτηφίων, δ α_κ αλ-ύχτηται -χά
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δαχάνη αοορώσα την αχονίμήν των χτυχίων εις τους δικαιού
μενους (ως η χρομή-Δεια τω»·/ ττΌχίών βάσει καΔωρισμενΟυ δι' 
αχΟφάσεω; τ» Υπουργού των Συγχκονωνιών υποδείγματος, η 
χρομήΔεια σχετικών οσγανων. βιβλίων, υλικών κλχ.). ως και 
τα δια κοινών αχοφάσεων των Υπουργών των Συγκοινωνιών 
χα: Οικονομικών κ»Δ οριζόμενα σκάττοχε έξοδα χινήβεως των 
μελών λα; των Γραμματέων των Εξεταστικών Βχιτροχών.

2. Εις τον χροϋχολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών (Γενική ΛιεύΔυνσις Μεταφορών) εγγράφονται 
α: αναγκαία: χιστώσεις δια την πληρωμήν των κατά τ ανω
τέρω δαπανών. αίτινες. εν χάση χεριχτώσε:. 5εν δύναντα: να 
ώσιν ανώτερα: του αντιστοίχου εσόδου.

3. Α; διατάξεις του Ν-Δ. 3100/1954 τα αναφερόμενα: 
ε:ς τα πτυχία μηχανοτεχνίτου 7.α: ηλεκτροτεχνίτου αυτοκινή- 
των. ·εφ αρμόζονται αναλόγως εν χροκειμένω. Ως αχαιτουμένη 
υπηρεσία ε:ς συνεργείον επισκευής αυτοκινήτων αντίστοιχο^ 
ειδικότητες. κατά τας διατάξεις του άνω Ν. Δ/τος (άρΔρον 
5). νοείτα: η αχζσχόλησις των ενδιαφερομένων εις μόνην την 
επισκευήν αντλιών χετρελαισκινητήρων αυτοκίνητων. Επί
σης ως αταιτουμένη υχηρετία ε:ς μηχανουργείον ή ηλεχτρο- 
λογείον αντιστοίχως. χατά τας χυτάς διατάξεις, νοείτα; η 
τοιαύτη υχηρετία μόνον εις μηχανουργείον.

Εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών. ανατίΔεμεν την δημοσί- 
ευσιν χα; εν.τέλεσιν του χαρόντος Διατάγματος.

3. Η εξετασ:; δύνατα: να είναι πρακτική και Δεωρητική, 
γραπτή η προφορική η■ χα*. χατά χλείονας τυγχρόνως τρο
χούς. Τα δέματα εις α Δα εΤξετάζωνται γενικώς οι υποψή
φιοι. Δέλουσ: καΔορισΔή δι’ αχοφάσεως του Υπουργού των 
Συγχοινωνιων. δημοσιευόμενης ·εις την Εφημερίδα της Κι>- 
δερνήσεως, ως εχίτης χα: χάτα αλλαγή των Δεμάτων Δα γί
νεται δι’ ομοίας αχοφάτεως.

4. Πας αχορριχτόμενος χατά τας εξετάσεις δια την αχό- 
χτητιν πτυχίου, δινναται να εχανέλΔη εις νέας εξετάσεις μόνον 

.μετά χαρέλευτιν εξαμήνου, καταΔέτων εν. νέου τα χεχανονι- 
σμένα -εξέταστρα. ως χα: τα χιττοχοιητιχά, ων η ισχύς πε
ριορίζεται υχό άλλων διατάξεων εις χρονικήν διάρχειαν, ώστε 

.τούτα χατά την δεύτερον εξέτασιν να έχωτ: χαύσει ίσχύοντα.
C " · *. . . .

β) Ν.Δ. 289/1969 κχερί των οξειών ιχανότητος οδηγών 
αυτοκινήτων χα: δίτροχαw - τρ:τοόχων οχημάτων χαι αδειών 
μηχα.οτεχνιτών χα: ηλεκτροτεχνιτών» -— ΦΕΚ 188/Α/20. 
9.1969 —.

V 1
ΆρΔρον 4.

-. -2. Η εξέτχσις των υχΟφγ-,φίων δ:·α την αχόχτησιν χτυχίου 
Μηχανοτεχνίτου -ή Ηλεκ.τροτεχν ίταυ Εχισχευαστου αυτοκινή
των. διεξάγεται -ενώπιον δυο Μηχανικών — Μηχανολόγων της 
Γενικής ΔιευΔύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινω
νιών κατά τα ειίικώτερον δι’ αποφάσεως του εχί των Συγ
κοινωνιών Υπουργού καΔοριζόμενα.

γ) Β. Δ/γμα 84/1972 «περί χαΔιερώσεως χτυχίου μηχανο
τεχνίτου ·εχισκευαττού συστήματος χεδήσεως αυτοκινήτων» —
-ΦΕΚ 25/Α/16.2.72—.

ΑρΔρον μόνον.

1. ΚαΔιεροΰται πτυχίον μηχανοτεχνίτου, ειδιχότητΟς cxt- 
σκεοα-στού συστήματος χεδήσεως αυτοκινήτων.

1. Το εν τη προηγούμενη χαραγράφω πτυχίον παρέχει εις 
.τον κάτοχο·/ αυτού το δικαίωμα, όζως αναλαμδάνη υχευΔύνως 
τη/ εποσκευήν μόνον του συστήματος χεδήσεως των αυτο
κινήτων. . .

3. Α: διατάξεις του Ν_Δ. 3100/1954 α: αναφερόμεναι εις 
το χτυχιον μηχανοτεχνίτου αυτοκινήτων εφαρμόζονται <ζναλό- 
γως εν προκειμένω ως απαιτουμένης υπηρεσίας εις Σωνερ- 
γειον μηχανολογικών εχιτχευών αυτοκινήτων νοούμενης της 
αχατχολήσεως των ενδιαφερομένων εις μόνην την ιχισκευήν 
του συστήματος χεδήσεως των αυτοκινήτων.

Εις τον αυτόν εχί της Ναυτιλίας. Μεταφορών χαι Βχι- 
κοινωνιών Τχουργόν. ανατίΔεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλε
σήν του χαρόντος.

Εν ΑΔήναις τη 14 Φεβρουάριου 1972
δ) Π. Δ/γμα 649/1978 «χερ! καΔιερώσεως’ χτυχίου εχι- 

α/.ευαστού αντλιών χετρελα.οκσνητήρων αυτοκινήτων» —ΦΕΚ
141/Α/5.9.78—.

ΆρΔρον μόνον. ; :

.- 1· ΚαΔιεροΰται χτυχίον μηχανοτεχνίτου, ειδικότητος εχι- 
σκευαστού αντλιών χετρελαιοκίνητήρων αυτοκινήτων. "
?Γ':2. Το κατά τα ανωτέρω χτυχίον χαρέχει εις τον κάτοχον 
αυτου το δικαίωμα, ν’ «ναλαμβάνη υχευΔύνως την εχισκευήν
μονον των αντλιών χετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων. .

Εν ΑΔήναις τη 28 Αυγούστου 1978

II. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ:
α) Ποινικός Κώδιξ

ΆρΔρον 59.
1. Η καταδίκη εις Δανατικήν χοινήν ή ισέόιον κάΔειρξιν 

συνεχάγεται αυτοδικαίως την διαρκή αχουτέρησιν των χολι- 
τικών δικαιωμάτων του καταδικααΔέντος.

2. Η καταδίκη εις χάΔε'.ρξιν αορίστου διάρκειας κατ’ άρ- 
,Δρον 90 κα: εχ. συνεχάγεται αυτοδικαίως την δεκαετή αχο- 
στέρησιν των χολιτικων δικαιωμάτων.

■ . ~ι . ΆρΔρο-ν 60.
1 Έχί καταδίκης εις χράσκαιρον κάΔειρξιν καταγινώσκεται 
χρόσκαιρος αχοστέρησις των χολιτικών δικαιωμάτωτν διζρνείας 
δύο μέχρι δέκα ετών.

ΆρΔρον 61. ό
Εχί καταδίκης εις ρυλάχισιν, εξαιρούμενων των είδιχώς 

•.εν τω νέμω χροίλεχομένων χεριχτώσεων, καταγινώσκεται 
αχοστέρησις των χολιτικών δικαιωμάτων διαρχείας ενός μέ
χρι χέντε ετών, μόνον εάν η εχιβληΔείσα χοινή είναι τουλά
χιστον ενιαύσιος 7.α: εάν η τελεσΔείσα χράζις, ως εκ των 
αιτίων, του είδους κα: του τρόχου της εκτελέσεως αυτή; χαι 
των λοιχών εν γένε: χερίστάσεων μαρτυρεί χαρά τω χράτ- 
τοντ: ηβικήν διαστροφήν χαρακτήρας.

' ΆρΔρον *178.'

Ο εχ χροΔεσεως και ·χυτογνωμόνως διαρρηγνύων ή βλά- 
χτων σφραγίδα -εΔειμένην υχό αρχής χρος χατάσχεσιν ή τρος 
φύλαξαν κεκΰαισμενων χραγ;χάτων ή εγγράφων, ή χρος βε
βαίωσαν της ταυτότητες αυτών, ή καΔ’ οιονδήχοτε τρόχσν 
ματαιών τοιαύτην σφράγισαν, τιμωρείται δια φυλχκίσεως μέ
χρι δύο ετών.

ΆρΔρον *216.
>.- 1. Ο χοταρτίζων χλαστόν ή νοΔεύων έγγραφον, όχως δια 
της χρήσεως αυτού χαρατλανήση άλλον χερί γεγονότος δον α
μάν ου να έχη εννόμους συνεχείας, τιμωρείται δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών μηνών. Η χαρ’ αυτού χρήσις του έγγρα
φο υ τούτου Δεωρείτα: ως εχιίαρυντική χερίχτωσις.

2. Με την αυτήν χοινή-ν τιμωρείται ο εχί τω ανωτέρω 
σκοχώ εν γνώση χοτούμενος χρήσι-ν χλχστού ή 'νενοΔεσμένεβ 
εγγράφου.

3. Εάν ο υχαίτιος των ανωτέρω χράξεων (ταρ. 1—2) 
εσκόχε: να χεριχοιήση εις εαυτόν ή εις άλλον δια δλάδης 
τρίτου χερίουσιζκόν όφελος ή να βλάβη άλλον, τιμωρείται 
δια καΔείρξεως μέχρι δέκα ετών. ·--.-·

ΆρΔρον *372.* *' ’
Τ.Ό εκ της κατοχής ετέρου ασαιρών ξένον (εν όλω ή εν 

μόρει) κινητόν χράγμα, εχί σκοπώ χαφανόμου ιδιοχοιήσεως αυ
τού·. τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών^ εάν 
δε το αντικείμενον της κλοχής' είναι .ιδιαιτέρως μεγάλης 
αξίας δ·α συλτκίσεως τουλά/ιστσν δύο ετών.



~ 2. Ως κινητόν χράγμα όιωρείτα: κατά τθν χαρόντα κω-
ϊικα και η ενέργεια too ηλεκτρισμού, του ατμού και κάσα 
άλλη ενέργεια.

3. Η ϊιάταξι; του άρόρου 72 χερί οίκου εργασίας έχει και 
ενικρτκειμένω ΕσαραΟγήν.

Άρόρον 386.
1. Όστις, εχί σκοκώ tea va κεριχοιήση εις εαυτόν ή ε:ς 

άλλον χαρ άνομον -ip ιουσιακόν όρ-ελος. ρλάχτει ξένη·- τεΐ!«- 
σίχν. χείόων τινα ϊια τη; εν γνωσε: χαραστάσεως όευϊών

ξενηόείσα ζημία είναι ιϊιαιτέρω; μεγάλη eta ρυλακίσεως
τυν.αχιστον ϊυο ετών

2. Α: ϊιατάξεις του άρόρου 72 χερί οίκου εργασίας έχου- 
a: και εν χροκίιμένω εραρμογήν

3. Επεάλλετα: κάόε:ρ£ι; μέχρι 10 ετών: α) Εάν ο υχαί- 
τ:ο; μετέρχεται την αχάτην κατ’ εχάγγελμα ή κατά συνήόειαν 
και 6) εάν α; κεριστάσεις υρ’ ας ετελέσόη η χράσις μαρτυ- 
ρούσιν ότι ο υχαίτιος -είναι ιίια:τέρω; εχικίνϊυνος.

·;·.·:: - 'Aρόρον 458.
Ο εχ χρ>5£σεω; χαραόαίνων εχιτακτικήν ή αχαγορευτικήν 

ϊιάταξ’.ν ιιοικητικώ-ν νόμων τιμωρείται ϊια ριυλακίσεως μέχρι; 
εξ μηνών ή ϊια χρηματικής χοινής ή οι’ αμμοτέρονν των 
κοινών τούτων, ερ όσον η ειϊιν.ή ϊιάταξις αναφέρεται ως 
κρος· την κοινιχήν κύρωσιν της καραόάσεως εις το χαρόν 

, άρόρον. .

β. Α/γμα ατό 16 Μάρτιον 1930 «χερί ίιαιρέσεως, κα- 
. τατάξεως α_α: αχογρασής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
κερί αϊειών εκχονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστά
σεων, εχεδλέψεως της λειτουργίας αυτών» —ΦΕ5Κ 124/ 
Α/3.6.1950—, όχως τροχοχοιήόηκε με το αχό 24.11.1953 
Β. Δ/γμα «χερί τροχοχοιήσεως και συμχληρώσεως του αχό 
16.3.1950 Β. Δ/τος «χερί ϊιαιρέσεως, χατατάξεως χαι αχ> 
γραοής χλχ.»,— ΦΕΚ 346/Α/17.12.1953—,

Άρόρον 16.

1. Εν τη έννοια των ϊιαταξεων του χαρόντος Β.Δ. καθο
ρίζονται α: κάτωόι ειϊικαί άεειαι:

- α) · · · · · ............................................. .... ............................. .·

ί) Άϊειαι Πρακτικού Μηχανικού — Συντηρητού α'. S' 
και γ' τάξεως.

2., Εκαστη των ανωτέρω εΐϊικών αεειών χορηγείται, ϊια 
μίαν ή χλείονας ειειχότητας αναλογώ; τη; κροΰχηρεσίας έκα
στου ω; χα: αναλογώ; τη; κρίσεω; τη; εν άρόρω 20 ταυ 
χαρόντος Εχιτροχής και Χ2ρέχει εις τον -κάτοχον αυτή; τα 
οοχαιώματα τα ανασερόαενα ει; τα ανωτέοω άοόρα 3. 6. 10. 
1 3 χαι 14.

Άαόρσν 17.
1 ................................... ............................. ..........................

5. Η -/.ατά το ανωτέρω άρόρον 16 άϊεια Πρακτικού Μη
χανικού συντηρητού Α' τάξεω; χορηγείται κατόχεν εξετάσεων 
ει; του; κάτωόι:

α) Εε; χτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισμένων Τεχνικών 
Σχολών ειόικέτητο; Μηχανολόγου του; κεκτημένους. αχό 
τη; κτήσεως του χτυχίου. 12ετή τουλάχιστον υχηρεσίαν εχί 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων της οχοίας ϊύο ετών τουλάχι
στον. εχί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειϊικότητος.

£) ‘Εις χτυχιούχους χρακτικού; μηχανικούς κινητηρίων 
μηχανικών Α' ή Β' ή Γ' τάξεως τους έχοντας αχολυτήριον 
ε~ σταχιού Δημοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοι- 
ουτου και κεκτημένους τουλάχιστον τριών ετών υχηρεσίαν 
αχο της κτήσεως του χχυχίου των, εξ ων ϊύο έτη εχί εγκα
ταστάσεων αντίστοιχου ειϊικότητος ϊια τους Α' τάξεως, ο

κτώ ϊια τους Β τάξεως, εξ ων δύο έτη εχί εγκαταστάσεων 
αντιστοίχου ειϊικότητος και ίέκα τριών ετών 4ια τους Γ" 
τάξεως. εξ ων ϊύο έτη εχί εγκαταστάσεων αντίστοιχο, ει- 
όικότητος.

γ) Εις τεχνίτας έχοντας αχολυτήριον εήαταξ ου Δημοτικού 
Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτημένους 
είκοσι ενός ετών τουλάχιστον υχηρεσίαν εχ: μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, εξ ων ϊύο ετών τουλάχιστον υχηρεσίαν εχί 
εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειϊικότητος.

ϊ) Εις Πρακτικού; Μηχανικού; συντηρητά; Β τάξεω; 
μετά εξ ετών τουλάχιστον υχηρεσίαν μετά την αχόκτησιν 
αϊείας. εξ ων ϊύο έτη εχί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειϊικό-

6. Κατ’ εξαίρεσιν εις τους μέχρι τη; ισχύος του χαρόντος 
κεκτημένους χτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Α’ τάξεως εχί 
κινητηρίων μηχανών ή κατά το ανωτέρω άρόρον !6 άοεια 
Πρακτεκού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως χοιηγείτα: 
ϊια μιαν εΐϊΐκότητα κατ' εκλογήν αυτών και ερ' όσον έχου- 
σ: χροϋχτρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Α' τα- 
ξεω; εχί μίαν -ΐιετίαν αυτοίικαίως άνευ εξετάσεων και εχί 
τη υχοόολή αντιγράψου του χτυχίου αυτών.

7. Η κατά το ανωτέρω άρόρον 16 άϊεια Πρακτικού Μηχα
νικού συντηρητού Β’ τάξεως χορηγείται κατέχιν εχετάσ;ών
‘ε ς τους κάτωόι:

α) Εις χτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισμένων Τεχνικών 
Σχολών ειϊικότητος Μηχανολόγου τους κεκτημένους, αχέ 
της κτήσεως του χτυχίου, τουλάχιστον εχτά ετών υχηρεσίαν 
εχι μηχανολογικών εγκαταστάσεων χη; οχοία; ϊύο ετών του- 
/.άχιστσν εχί εγκαταστάσεων αντισχοίχου ειϊικότητος. -;·.ν-

6) Εις χτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων 
μηχανών Β' ή Γ’ τάξεως, του; έχοντας αχολυτήριον εξατα
ξίου Δημοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου 
και κεκτημένους τουλάχιστον χριών ετών υχηρεσίαν. αχέ της 
κτήσεως του χτυχίου των, εξ ων ίύο έτη εχί εγκαταστά
σεων αντιστοίχου ειίιοοότήτος ϊια τους Β' τάξεως και εξ 
ετών ϊια τους Γ’ τάξεως, εξ ων-ίύο έτη εχί εγκαταστάσεων 
αντιστοίχου ειϊικότητος.

γ) Εις τεχνίτας έχοντας αχολυτήριον εξαταξίου Δημοτι
κού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερικού τοιούτου και κεκτη- 
μένους οέκα χέντε ετών τουλάχιστον υχηρεσίαν εχι μηχανολογι
κών εγκαταστάσεων, εξ ων ϊύο ετών τουλάχιστον εχ! εγκα
ταστάσεων αντιστοίχου ειϊικότητος.

_ ϊ! Εις χρακτικού; μηχανικούς συντηρητάς Γ' τάξεως με
τά χέντε ετών τουλάχιστον υχηρεσίαν μετά την αχόκτησιν της 
αϊείας. εξ ων ϊύο έτη εχί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειϊι- 
κότητο;.

8. Κατ' εξαιρεσιν εις τϊ.τ αέχρ: τη; ισχύος του χαρόντος 
κ.εκ.τημένου; χτυχίον Πρακτεκού Μηχανικού Β' τάξεω; εχ: κι
νητηρίων μηχανών η y.aτά το ανωτέρω άρόρον 16 άοεια Πρα
κτικού Μηχανικού συντηρητού β' τάξεω; ϊια μία·/ ειϊικέτητα 
κατ εχι/.ογήν χυτών κχι ερ' όσον έχουτι χροΰχηρεσίαν εις 
τχύτην ω; Πρακτικοί'Μηχανικοί Β' τάξεω; εχί μίαν ΐιετίαν. 
χορηγείται αυτοϊικαίως άνε-j εξετάσεων και εχί τη υχοίολή 
ανχιγράοου του χχυχίου χυτών.

9. Αι κατά το ανωτέοω άρόρον 16 άϊειαι Πρακτικού— 
Μηχχ-ικού συντηρητού Γ’ τάξει.ί; χορηγού*ντα: κατόχιν εξε
τάσεων εις τους κάτωόι:

α) Εις τους χτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωοιχμενων Τε- 
χυτκών -Σχολών ειϊικότητος Μηχανολόγου, του; κεκτηαένους 
αχό τη; κτήσεως του χτυχίου τουλάχιστον τριών ετών υχη- 
ρεσιχν. εξ ων ούο έτη εχί μηχχ/ολογικών εγκαταστάσεων αντι
στοίχου ειϊικότητος.

ϊ) Εις τους χτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητη
ρίων μηχανών Β' τάξεως τους έχοντας αχολυτήριι^ εξατα
ξίου Δημοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου 
κα. κεκτημένους τουλάχιστον ϊύο ετών υχηρεσίαν αχό της 
κτήσεως του χτυχίου των εχ! εγκαταστάσεων αντιστοίχου ει- 
οικέτητος. _
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~Λ E'.c τεχνίτας τους έχοντας αχολυτήριον εξαταξίου Δη- 
ιχοτικου Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιουτσ. κζ: fc- 
y."r, j." Ό δέκα ετών τουλάχεστβν υχηρεσίαν. εξ ων δύο ετη 
rojλάχιστον sxt μηχαναλογικών εγκαταστάσεων αν τ'-στοίχου -'·-
δικοτητοο. * ;

10. Κατ' εξαιρεσιν εις τους μέχρι της ισχύος του χαροντος 
κεκτη υένευς χτυχίο*/ Πρακτικού Μηχανικού Γ' τάςεως^ ετ; 
κινητήριων μηχανών. η κατά το «ωτέρω «*ρον Ιο «εια 
i 1 ιακτικοί Μηχανικού συντηρητού Γ τάξεως it a μια; εγ'·' 
κ:τητα /.ΰτ εχιλογήν αυτών /.at ερ όσον εχουσ: κρουκηρεσιαν 
εις ταύτην ω; Π ρακτικοί Μηχανικοί Γ ταχέως εκι μια. τρ'-- 
ετία. χορηγείται ‘ζυτΐδικζίοίς άνευ εξετάσεων κα: εκ: τη υκο- 
βολή αντιγσάοου τον χτυχιου αυτών.

1ί. . . .' ... ... . ...............................................................

III. V Π ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ap'.-V. κρωτ. 42840/12.12.1979 «Περί εκμεταλλεύσεως τν- 
νεεγειων εχισκευής αυτοκινήτων (ΦΕΚ 00· 13/1Λ. 1.1980 .

ΟΙ ΥΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΈΩΣ
Έχοντας υ.τ’ όψει: :

1. Τ:ς διατάξεις του Ν.Δ. 3100/1954 «περί ασκήσεως 
εταγγέλματος ετισκευαστού αυτοκινήτων» κα: των κζτ εξσυ- 
σιοδότησιν αυτού εκδοθέντων υχ’ αριθ. 64-/75 κα: 84/72 
Διαταγμάτων.

2. 'Γας διζτάξεις του Β.Δ. 340/1960 «χερί μεταφοράς είς 
το Υχουργείον Βιομηχανίας της αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εχί των εχιχειρήσεων 
κατασκευής αμαξωμάτων κα: αυτοκινήτων».

3. Την α/άγκη αμέσου α/τιμετωκισεως του δέματος της 
εχισκευής αυτοκινήτων, ώστε αύται να γινωνται μόνον υχό 
την υκεύ-Suvcv εχίβλεφιν χροσώκων κατεχόντων το υκό των 
σχετικών Πατάξεων του Ν.Δ. 3100/54 κτυχίον ετισκευαστού 
αυτοκινήτων και το γεγονός ότι κλειστά συνεργεία εχισκευής 
αυτοκινήτων ιδρύονται και λειτουργούν υχό α/ευθύνων και 
ανευ ειδικής εχαγγελματνκής καταρτίσεως χροσώχων, ακο- 
φασίζομεν:

1. Δια την εκμεταλλευσιν συνεργείου εχισκευής αυτοκι
νήτων. χέραν της υχό του νόμου χροίλεχομένης άδειας λει
τουργίας, αχαιτείται η υχό των ιδρυτών χροσκόμισις εις την 
οικεία; Αστυνομικήν Αρχήν χρος θεώρησιν χτυχιου Μηχα
νολόγου — Μηχανικο-ύ ή Ηλεκτρολόγου — Μηχανικού ή 
Μηχχ/ολογου — Ηλεκτρολόγου ανώτατης ή ανώτερα; βζόμί- 
όος ή χτυχιου μιας των ειδικοτήτων μηχανοτεχνίτου, ηλεκτρο
τεχνίτου. εισκευαστου συστήματος κεδήσεως ή εχισκευαστοό 
σντκιων χετρελαιοκινητήρων χυτοκινήτων, χορηγούμενου υκό 
των Υχηρεσιών του Υχουργείου Συγκοινωνιών, εκ ονόαατι του 
αχασχοληθησομενου κατά χλήρες ωράριον υκευθύνου δια την 
ενεργείχι των εχ:σκευών.

2. Το κατά τ’ ανωτέρω θεωρηαένον χτυχίον -δα ευρίσκε- 
ται x/ηρτημένον εις εμσα;ές σημείον του Συνεργείου καθώς 
εχισης και η βεβαίωσις υκοβολής δηλώσεως ενάρξεως ασκή- 
σεως εκαγγελμζτος. ήτις θα χορηγείται υχό της Οικονομικής 
Εσοριας αχαραιτήτως τη εχιοείξε: του α/ωτέοω χτυχιου ως 
κσ: η τυχόν αχαιτουμένη άδεια λειτουργίας χορηγούμενη υχό 
του Υχουργείου Βιομηχανίας κα: Ενεργείας.

3. Εις τους μέχρι της Αημοσιεϋσεως της χαρούσης εις 
την 'Εφημερίδα της Ινυίερνήσεως διατηρούντος συνεργεία εχι
σκευής αυτοκινήτων χαρέχεται δίμηνος κρ οθεσμία δια την συμ- 
μόρρωσιν των χρος τα υχό της χαρούσης αχοσάοεως οριζόμενα, 
χαρεχομενης της δυνατό σητος κτήσεως χτυχιου εχισκ ευ αστού 
αυτοκινήτων κατ’ εοαμογήν της οχ’ αριθ. 112875/79 οεχοβά- 
σεως του Υχουργείου Συγκοινωνιών.

4. At Αστυνομικά! Αρχα: μετά την χάροδον της ως άνω 
κροθεσμιας θα αχαγορεύουν την λειτουργίαν συνεργείων εχι
σκευής αυτοκινήτων, εσ’ όσον οι εκμεταλλευταί τούτων δεν

συνεμοροώθησαν χρος τα υχό της χαρούσης αχοσάσεως οριζό
μενα και κατά των χαραέατών -Sa ενεργούνται τα νόμιιν,α.

Ή χαρσύσα ;ημοσιευ-5ήτω δια της Εύρημεσιδος της Κυέερ- 
νήσεως ν.υσωύητω δ:2 Νόμου.

ΑΔήναι 12 Δεκεμβρίου 1979 

ΟΙ ΥΠΟΙΤΓΟΙ
δι Α.Ν. -207 της. 27 — 11/4.12.67 (Α 216;.. Πιρ·’ ε- 

γκαταστασεως κα: λειτουργίας Βιομηχανιών, όιοτεχνιών. χά
σης ρυστως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κα: αχοΑηκών, 
κα: χερί άλλων τινών συναρών 'διατάξεων.

Άρύρο 1.
1. Αχέ της ισχύος του χαρόντος. α: δισ την εγκατάστασιν 

κα: λειτουργία/ ιδρυόμενων, εχεκτεινομένων και διαοευ-ύαιζο- 
μένων βιομηχανιών ή ίιοτεχνιών. ως και των χάσης ρύσεως 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αχο-όημών. αχαιτούμεναι 
άδεια:, χορηγούνχχ: εντός μηνός αχό της υχοέολής της σχετι
κής αιτήσεως μετά χλήρων δικαιολογητυκώ’. αχοκλειστικώς 
και μόνον δό αχοράσεως του Υχουργού Βιομηχανίας, κατά τα 
εν τοις εχομενοις οριζόμενα, εξαιρέσει των βιομηχανιών κα: 
όιοτεχνιών των χαραγουσών ή μετασκευαζουσων οινοχνευμα, 
(οινοχνευματοχοιεία A', Β' κατηγορίας—νευτοχοιεία 7.λχ.), 
δια τας οχοίας αρμόδιος τυγχάνει ο Υχουργός Οικονομικών.

2. Η «ν χερί ης η χροηγθυμένη χαράγραρος άδεια εγκα- 
ταστάσεως δύναται να χορηγήτα: ενιαίως μετά της αδειας 
λειτουργίας, ερ’ όσον ήόελε ζητη-ύή τούτο χαρά του ενδιαφερο
μένου. Η ενιαία αύτη άδεια ισχύει ως άδεια λειτουργίας μονον 
εάν ΐιαχιστω-ύή ότι η ίδρυσις κλχ. εγένοντο συμρώνως τη α- 
δεια εγκαταστάσεως.

3 ......... .. .. · ·.......................................................... .............
' Άρθρο 3.

1. Αχαλλάσσσονται της υχοχρεώσεως εφοδιασμού των δια 
της εν μρθρω ί του χαρόντος αδείας ή αδειών οι κάτοχοι 
διομηχανικών ή βιοτεχνικών εχιχειρήσεων διαθετουσών μηχα- 
νόλογικάς εγκαχαστάσεις, εν μεν τη χεριοχή σέως Δ:ο:κήσεως 
Πρωτευούσης ισχύος μέχρι και δέκα (10) ίχχων. καθ’ ά- 
κασαν δε την λοιχή Εχικράτειαν μέχρι και δέκα χέντε (i 51 
ίχχων. Ούτο: υχοχρεούνται μόνον εις την υχοϊολήν εις 
διχλούν υχευθύνου δηλώσεως. χερί της εγκαταστάσεως κα: λει
τουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας των, κατά τα καθο-
ρισ-ύησόμενα δια των εν άρθρω 6 Β. 'Διαταγμάτων, 

ο
3. Εάν εκ της λε/τουργίας των βάσει των χαραγρ. 1 και 

2 του χαρόντος άρθρου αχαλλασσομένων της υχοχρεώσεως ε
φοδιασμού των δ:’ αδείας εχιχειρήσεων. χροκαλώντα: δυσμε
νείς εχιδράσεις εις την ασφάλεια/, υγείζ·/ ησυχία; κλχ. των 
χεριοίκων. ή του εργαζομένου εν αυταίς χρυσωτικού, δύνα- 
ται, χροτάσε: της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, δι’ αχοφά- 
σεως του αρμοδίου Νομάρχου, να εξαιρεθώσιν αύτσι της 
αχαλλ-αγής.

εΐ Αριθ. 7700/82—ΦΕΤ\ 104/Β/12.3.82—.

Χορήγηση χτυχιου μηχανοτεχνίτη - ηλεκτροτεχνίτη εχισκευα- 
στή αυτοκινήτων κλχ. σε άτομα, χου διατηρούν συνεργεία 
εχισκευής αυτοκινήτων χωρίς να είναι εφοδιασμένα με το 
αχαιτούμενο χτνχίο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Έχοντας υκόψη :

1. Τις διοσσάξεις του Ν.Δ. 3100/1954 «χερί χορτ^γιήσεως 
χτυχιου μηχα;ττεχ';ίτου ή ηλεκτροτεχνίτου ετισκευαστού αυ
τοκινήτων».

2. Τις διατάξεις του Β. Δ/τος 84/1972 «κερί ααθιερώ- 
σεως χτυχιου μηχανοτεχνίτου ετισκευαστού συστήματος τεδή- 
σεως αυτοκινήτων».

3. Τις διατάξεις οο ΠΔ. 649/1978 «κερί καθιερώσεως 
χτυχιου «χισκεναστο- αντλιών χετρελαιοκινητήρω- αυτοκινή
των».

4. IV ατό««ρτή μας αριθ. ST. 8862/1974 «χερί της δε α-



ί'.χασίβς χαι του τοόχου εξετάσεως υζοότηφίων μηχανοτεχνιτών- 
χα: ηλβοτροτβχνιτών αυτοχινήτων». ~χ ' _'α· - ννμ

5. Την αζόφασή μας αρι£, 8290/6.3.1981 ιιζερί εχανα- 
φοράς σε ισχύ της αρ·.·ό. 12875/1979 χζσφάσεώς μας». ‘ ν ~

£νόύτ. νομοθετικής ρυ-5μίσεως του δέματος, αζοοασίζομε:
Εζιτρέζομε σ’ αυτούς ζου διατηρούν συνεργείο εζισχευής 

αυτοκινήτων χωρίς να έχουν εφοίιασ-όεί με το κατά νόυ,ο ζτυ- 
χίο μηχχΛ τεχνίτη. ηλεκτροτεχνίτη κ.λζ., μέσα σε τρεις μή
νες αχό την έκδοση τη; αζοφάσεως αυτής να αζοχτήσουν το 
σζαραίτητο γ:α την άσχηση του βζ-αγγέλχατός τους ζτυχιο υ- 
ζοδάλλοντας στην αρμόδια Τζηρεσία τα ζροόλεζόμενα αζό την
αζόφασή ματς op:-S. 12875/1979 (ΦΕΚ 435/B/S.5.1977)
διχαιολγητεχ-ά. --- -- ζ

Η αζόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
όερνήσεως.'~

Αίήνα. 25 Φε όρου ορίου 1982 
0 Τχουργός

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΑΛ7ΝΟΠΟΓΛΟΣ 
στ) Αρ».ί. 19545/83 —ΦΕΚ 345/Β/10.0.83

Χορήγηση ζτυχίου μηχανοτεχνίτου - ηλεκτροτεχνίτου εζι- 
σχευαστοΰ αυτοκινήτων χλζ. σε άτομα, ζου διατηρούν ζα
ράνομα συνεργεία εζ’.σχευής αυτοκινήτων.

Ο ΓΠ ΟΤΡΡΟΣ 'ΣΪΤΚΟΤΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υζόψη: ·

1. Τις διατάζεις του ΝΑ. 3100/U954 «ζερί χορηγήσεως 
ζτυχίου ’μηχανοτεχνίτου ή η).εχτροτεχνίτου εζισχευαστού «υ- 
τοχινήτων».

2. Τις διατάζεις του Β Α. 84/1972 νΐζερ: χχ&ερώσεως
ζτυχίου μηχανοτεχνίτου εζιζχευαστού συστήματος ζεδήσεως
αυτοχινήτων».' ' « : ~r - · ·'· ·τ; · ’

3- Τις διστάζεις του ΠΑ. 84ίλ//1978 «ζερί χοώιεοώσεως 
ζτυχίου εζισχευαστου αντλιών ζετρελαιοχινητηρων αυτοχενη
τών». _; ·

4. Την αζόσζσή μας αρι-S. ΣΤ/8802/197 4 «ζερί της διαδι
κασίας χα: του τροχού εξετάσεως υζούηφίων μηχανοτεχνιτών 
χα: ηλεχτρστεχνιτών αυτοχινήτων».

5. Την ατζόβασή μας api-S. 7700/25.2.1982 με την οζοία δό
θηκε τρίμηνη ζρο&εσμία υζοδολής οιχαιολογητιχών γι’ αζό- 
χτηση άδειας άσχησης εζαγγέλματος αζό αυτούς, ζου διατη
ρούν ζαράνομα συνεργεία εζισχευής αυτοχινήτων.

6. Την αριύ. 8715/1982 κοινή αζόφαση του Π ρω-ύυζουο- 
γοΰ χαι Τχουργού Συγκοινωνιών «ζερί ανάθεσης αρμοδιοτή
των του Τζουργοΰ Συγχοινωνιών στους Τρυζουργοός».

Εζειδή ήδη ζροωόείται νομοσχέδιο, ζου όα ρυθμίζει χαι το 
ύόαα των ήδη λειτουργούντων ζαράνομα συνεργείων εζισχευής 
αυτοχινήτων, αζορασίζουμε: ... .

•Βζιτρόχουμε σ’ αυτούς ζου διατηρούν συνεργεία εζισχευής 
αυτοχινήτων χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με το χατά νόμο ζτυ- 
χιό μηχανοτεχνίτη, ηλεκτροτεχνίτη, χλζ να λάίουν μέρος 
στις εξετάσεις υζοιόηρίων μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών · 
Χ-λζ. μέσα σε τρεις (3) μήνες αζό τη δημοσίευση της αζό- 
ρασης χυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υζοόάλλοντας 
τα ζροίλεζόαενα αζό την 12875 αχόοαση, διχαιολονητιχά 
(ΦΕΚ 445/τ. Β/8.5.79). ,.Έ:.

Η αζόοαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ—
δέρνησης.

Α·8ήνα, 3 'Ιουνίου Ί983 - · ■ - : :
, 0 Τιφυζουργός
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