
NOMOΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 
 

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ’ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί 
ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ’ αριθµ. 878 του 1946 
Αναγκ. Νόµου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ» ως και 
διαταξεών τινων αρµοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών. 
(ΦΕΚ 249/Α/11-10-49) 

 
ΠΑΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
Έχοντες υπ’ όψει το Ψήφισµα ΞΗ΄ της 29 Ιουλίου 1949 της ∆΄ Αναθεωρητικής Βουλής 

των Ελλήνων «περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισµάτων και Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της ∆΄ Αναθεωρητικής Βουλής» την κατά την 
συνεδρίασιν Κ∆΄ της 26 Σεπτεµβρίου 1949 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής 
Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου απεφασίσαµεν 
και διατάσσοµεν: 

 
Άρθρον 1. 

 
1. ∆ια Β. ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει τουΥπουργού των Μεταφορών, θέλει 

καθορισθή ο τρόπος απογραφής των εν άρθρω 5 του υπ’ αρ. 6422 του 1934 Νόµον 
αναφεροµένων µηχανολογικών εγκαταστάσεων αρµοδιότητος Υπουργείου Μεταφορών, 
υπαγοµένων εις την δικαιοδοσίαν του εν άρθρω 7 του παρόντος οριζοµένων Μηχανολογικού 
Συµβουλίου ή Επιτροπής, δια την διεξαγωγήν του ελέγχου επιβλέψεως της λειτουργίας τούτων 
και την οργάνωσιν πλήρους στατιστικής αυτών, ως και η σύνθεσις και η δικαιοδοσία των προς 
τούτο συσταθησοµένων Επιτροπών απογραφής και των τοιούτων δια την µελέτην και τον 
καταρτισµόν των Βιοµηχανικών ζωνών των πόλεων. 

2. Η περίπτωσις 1 (Α, Β, και Γ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του Νόµου 6422 
1934 αντικαθίσταται ως ακολούθως.  

«Εις τους πτυχιούχους µέσων ή κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών Σχολών ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής ειδικότητος Μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή τους τεχνίτας πείρας, 
εφοδιαζοµένους άπαντας δια σχετικών αδειών ή πτυχίων αναλόγως της ειδικότητος και πείρας 
αυτών, εκδιδοµένων παρά της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών». 

3. Η φράσις «ή ηλεκτροµηχανολογικάς» της πρώης παραγράφου του άρθρου 3 και η 
φράσις «ή ηλεκτροµηχανολογικών» του εδαφίου α΄ του άρθρου 5 του Νόµου 6422 του 1934 
διαγράφονται. 

4. Εις το τέλος της περιπτώσεως 6 του άρθρου 6 του Νόµου 6422 του 1934 προστίθεται 
η φράσις «παν φορητόν µηχάνηµα ή φορητόν µηχανικόν συγκρότηµα, εξαιρέσει των 
αυτοκινήτων και των Γεωργικών µηχανηµάτων ως και». 

 
Άρθρον 2. 

 
1. ∆ια την κατά τας κειµένας διατάξεις χορήγησιν υπό του αρµοδίου προς τούτο 

Υπουργείου Μεταφορών αδείας ιδρύσεως, επεκτάσεως, διαρρυθµίσεως, ανακαινίσεως ή 
λειτουργίας των Βιοµηχανικών εργοστασίων ή βιοτεχνικών εργαστηρίων και εν γένει των 
πάσης φύσεως εν τω Κράτει µηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναγοµένων εις την δικαιοδοσίαν 
του εν άρθρω 7 του παρόντος οριζοµένου Μηχανολογικού Συµβουλίου ή Επιτροπής, απαιτείται 
η υπό του αιτούντος την άδειαν υποβολή διπλοτύπου, εισπράξεως ∆ηµοσίου Ταµείου, των 
κάτωθι δι’ εκάστην περίπτωσιν ποσοστών, καταργουµένης από της ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος πάσης άλλης διατάξεως περί καταβολής προς το ∆ηµ. Ταµείον οιουδήποτε άλλου δια 
τον σκοπόν τούτον ποσού. 



α) ∆ια την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως Μηχναολογικής εγκαταστάσεως ή λειτουργίας 
τοιαύτης εγκαταστάσεως δι’ ην δεν έχει εκδοθή άδεια ιδρύσεως, ποσού ίσου προς εξ τοις 
χιλίοις (6.000) της αξίας της εγκαταστάσεως. 

β) ∆ια την χορήγησιν αδείας επεκτάσεως ή διαρρυθµίσεως ή ανακαινίσεως 
µηχναλογικής εγκαταστάσεως κεκτηµένης ήδη άδειαν ιδρύσεως ή λειτουργίας, ποσού οµοίως 
ίσον προς εξ εξ τοις (6/000) της αξίας του προστιθεµένου κατ’ επέκτασιν ή ανακαίνισιν 
τµήµατος της εγκαταστάσεως ως και του διαρρυθµιζοµένου  τοιούτου. 

γ) ∆ια χορήγησιν αδείας ανανεώσεως της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως 
εφωδιασµένης δι’ ωρισµένης χρονικής διαρκείας αδείας λειτουργίας ή δια χορήγησιν 
προθεσµίας προς αποµάκρυνσιν της εγκαταστάσεως ποσού ίσου προς τα δύο τοις χιλίοις 
(2/000) της αξίας της εγκαταστάσεως. 

2. ∆ι’ αποφάσεως τουΥπουργού Μεταφορών δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζηται το χρηµατικόν ποσόν όπερ δέον να καταβάληται δια την 
απογραφήν και εκτίµησιν, παρά του κατόχου ή χρήσεων µηχανολογικής εγκαταστάσεως, 
απογραφοµένης συµφώνως τω προηγούµενω άρθρω 1 του παρόντος ή εκτιµωµένης συµφώνως 
τη παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου και όπερ δεν δύναται να υπερβαίνη εν πάση περιπτώσει 
και εν τω συνόλω τα δύο τοις χιλίοις (2/000) της αξίας της εγκαταστάσεως. 

3. Οµοίως δι’ αποφάσεως τουΥπουργού των Μεταφορών δηµοσιευοµένης εις την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να αναπροσαρµόζηται προς τας εκάστοτε υφισταµένας 
οικονοµικάς και νοµισµατικάς συνθήκας της Χώρας, το ποσόν της καταβολής των εν τω άρθρω 
3 του υπ’ αριθ. 6422/34 Νόµου ως τροποποιείται δια της παραγράφου 2 του προηγουµένου 
άρθρου 1 του παρόντος Νόµου, αναφεροµένων εξετάστρων των υποψηφίων ασκήσεως 
επαγγέλµατος επί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων των αναφεροµένων εν τω άρθρω 
τούτω αρµοδιότητος Υπουργείου Μεταφορών και υπαγοµένων εις την δικαιοδοσίαν του εν 
άρθρω 7 οριζοµένου Μηχανολογικού Συµβουλίου ή Επιτροπής και το ποσόν της 
χαρτοσηµάνσεως των εκδιδοµένων σχετικών αδειών και πτυχίων και των αντιγράφων αυτών 
µέχρι του ανωτάτου ορίου εξετάστρων και χαρτοσήµων των καθοριζοµένων εκάστοτε 
συµφώνως τω άρθρω 1 του υπ’ αριθ. 878/1946 Α.Ν. δια τους πρακτικούς µηχανικούς 
κινητηρίων µηχανών Α΄ τάξεως και να καθορίζωνται τα της συνθέσεως και λειτουργίας των δια 
την εξέτασιν των υποψηφίων τούτων συνιστωµένων εξεταστικών επιτροπών. 

4. Η εις τας ως άνω παραγράφους 1 εδάφ. α΄, β΄ και γ΄ και 2 αναφεροµένη αξία των 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, νοείται άνευ της αξίας του κτιρίου και των γηπέδων αυτής. Η 
αξία αύτη εκτιµάται υπό µιας ή πλειόνων τριµελών επιτροπών εκ µηχανολόγων, οριζοµένων δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών. 

5. Η αξία της εγκαταστάσεως βάσει της οποίας καθορίζεται το κατά την άνω 
παράγραφον 1 εδαφ. α΄, β΄ και γ΄ ποσόν το εισπραττόµενον υπό τινος ∆ηµσοίου Ταµείου, 
καθορίζεται τελικώς µετά την περάτωσιν της εγκαταστάσεως, κατά την χορήγησιν της αδείας 
λειτουργίας ταύτης, υποχρεουµένου του ενδιαφεροµένου, όπως καταβάλη την τυχόν 
προκύπτουσαν διαφοράν δια συµπληρωµατικής καταθέσεως. 

 
Άρθρον 3. 

 
1. Τα κατά το ανωτέρω άρθρον 2 παράγραφος 2 καταβαλλόµενα χρηµατικά ποσά ως 

και τα εις το αυτό άρθρον 2 παράγραφος αναφερόµενα εξέταστρα., κατατίθενται εις πίστωσιν 
του υφισταµένου, συµφώνως τω άρθρω 5 του υπ’ αρ. 878/1946 Α.Ν. ειδικού λογαριασµού. 

2. Εκτός των εν τω άρθρω 5 του υπ’ αριθ. 878/1946 Α.Ν. προβλεποµένων δαπανών, εκ 
του ειδικού τούτου λογαριασµού διατίθεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και 
πάσα δαπάνη απαιτουµένη δια την προµήθειαν εργαλείων και οργάνων ελέγχου των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων των ατµολεβήτων και συσκευών καύσεων λιγνίτου και 
µεταφορά τούτων επί τόπου των έργων, δια την αποζηµίωσιν των υπό του παρόντος Νόµου 
προβλεποµένων Επιτροπών ήτις καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών 
και δια την προµήθειαν ειδικών στατιστικών εντύπων. Πάσα ετέρα δαπάνη ήτις τυγχάνει 
απαραίτητος δια την πληρεστέραν εν γένει οργάνωσιν της στατιστικής και του ελέγχου των 



µηχανολογικών εγκαταστάσεων, των προβλεποµένων υπό του παρόντος Νόµου, καθορίζεται 
κοινή αποφάσει των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών. 

 
Άρθρον 4. 

 
∆ια Β. ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Μεταφορών καθορισθήσονται 

τα δικαιώµατα, αι ευθύναι και αι υποχρεώσεις των διπλωµατούχων Μηαχανολόγων κλπ., περί 
ων το άρθρον 1 του 6422/34 Νόµου, ως και των αδειούχων και πτυχιούχων περί ων το άρθρον 3 
του αυτού Νόµου ως και αι περιπτώσεις και η διαδικασία της υπό του Υπουργού Μεταφορών, 
µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου, µερική ή ολική µέχρις ενός έτους, 
αναστολή των δικαιωµάτων των πρώτων και της προσωρινής ή οριστικής αφαιρέσεως της 
αδείας ή του πτυχίου των δευτέρων δια παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών. 

 
Άρθρον 5. 

 
Η δια του άρθρου 3 του υπ’ αρ. 878/1946 Α.Ν. καθορισθείσα εξάµηνος προθεσµία προς 

υποβολήν εις εξέτασιν των κατόχων των δια του άρθρου τούτου καταργηθεισών εις ειδικών 
αδειών, µηχανοδηγών, δια την ανανέωσιν της ισχύος των αδειών τούτων, παρατείνεται επί εν 
έτος από ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου δυναµένη να παραταθή εφ’ άπαξ και επί εν 
εισέτι έτος, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου. 

 
Άρθρον 6. 

 
1. Ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται να διατάση δι’ αποφάσεως αυτού εκδιδοµένης 

µετά σύµφωνον γνώµην του αρµοδίου Συµβουλίου ανεξαρτήτως άλλης ποινής προβλεποµένης 
εξ άλλων διατάξεων την προσωρινήν ή οριστικήν διακοπήν της λειτουργίας παντός 
βιοµηχανικού εργοστασίου ή βιοτεχνικού εργαστηρίου και πάσης εν γένει µηχανολογικής 
εγκαταστάσεως, εν όλω ή εν µέρει και πρόστιµον εις τον κάτοχον ή χρήστην της 
εγκαταστάσεως ταύτης, µέχρι ποσού 10.000.000 δραχ. εισπραττόµενον ως δηµόσιον έσοδον 
συµφώνως προς τας περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις, εφ’ 
όσον διαπιστωθή ότι αύτη εγκατεστάθη ή λειτουργεί κατά παράβασιν των διατάξεων του 
Νόµου 6422/1934 ∆ΚΣΤ΄ 1912 2943 του 1922 και του παρόντος ως και των βάσει τούτων 
εκδοθέντων ή εκδοθησοµένων διαταγµάτων ή αποφάσεων. 

2. Το κατά την άνω παράγραφον 1 πρόστιµου, δύναται να αναπροσαρµόζηται εκάστοτε 
αναλόγως των νοµισµατικών και οικονοµικών συνθηκών της Χώρας, αυξοµειούµενον δια 
πολλαπλασιασµού επί συντελεστήν καθοριζόµενον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, 
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον 7. 

 
1. Παρά τω Υπουργείω Μεταφορών συνιστάται Μηχανολογικόν Συµβούλιον, όπερ 

καθίσταται αρµόδιον να γνωµοδοτή εφεξής αντί του Συµβουλίου Σιδ/µων επί πάντων των 
µηχανολογικών εν γένει ζητηµάτων αρµοδιότητος τουΥπουργείου τούτου εξαιρέσει των 
Σιδ/κών αυτοκινητιστικών και ηλεκτρολογικών τοιούτων. 

2.  Το Μηχανολογικόν Συµβούλιον απαρτίζεται εκ των κάτωθι: 
α) Εκ του Τεχνικού Συµβούλου του Υπουργείου Μεταφορών ως Προέδρου. 
β) Εκ των ∆ιευθυντών των παρά τω Τεχνικώ Συµβούλω ∆ιευθύνσεων. 
γ) Εξ ενός Επιθεωρητού ή Αρχιµηχανικού – Μηχανολόγου Α΄, των παρά τω Τεχνικώ 

Συµβουλίω ∆ιευθύνσεων, οριζοµένου υπό του Υπουργού των Μεταφορών. 
δ) Εκ των Γενικών ∆ιευθυντών του Υπουργείου Μεταφορών. 



ε) Εξ ενός Επιθεωρητού Μηχανολόγου της Γενικής ∆ιευθύνσεως Σιδηροδρόµων ή 
Αυτοκινήτων και ενός Επιθεωρητού-Ηλεκτρολόγου οριζοµένων υπό του Υπουργού των 
Μεταφορών. 

στ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, υπο της ∆ιοικούσης 
αυτού Επιτροπής οριζοµένου. 

ζ) Εξ ενός καθηγητού µηχανολόγου της Ανωτάτης Σχολής των Μηχανολόγων του Εθν. 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου οριζοµένου παρά τούτου. 

η) Εξ ενός αντιπροσώπου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων οριζοµένων παρά 
τούτου και  

θ) Εκ του Νοµικού Συµβουλίου ορίζεται εις των υπαλλήλων των παρά τω Τεχνικώ 
Συµβούλω ∆ιευθύνσεων, δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών. 

3. Προκειµένου περί ζητηµάτων άτινα ανάγονται εις τα της χορηγήσεως των αδειών 
ιδρύσεως ή λειτουργίας κλπ των µηχανλογικών εν γένει εγκαταστάσεων, βιοµηχανικών 
εργοστασίων ή βιοτεχνικών εργαστηρίων, συµφώνως προς τας επί τούτων ισχυούσης διατάξεις 
αρµοδιοτήτος Υπουργείου Μεταφορών, εις τα εν τη προηγουµένη παραγράφω 2 του παρόντος 
άρθρου αναφερόµενα µέλη του Συµβουλίου, επιπροστίθενται οι ακόλουθοι: 

α) Ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως του Σχεδίου Πόλεως των Υπουργείων ∆ηµοσίων 
Έργων και  

β) Ανά εις αντιπρόσωπος εκάστου των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας Εργασίας και 
Υγιεινής, οριζόµενης παρά του οικείου Υπουργού. 

4. Προκειµένου περί θεµάτων ήσσονος σηµασίας, ως ταύτα θέλωσι καθορισθή δι’ 
αποφάσεως τουΥπουργού Μεταφορών δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
αντί του κατά τα ανωτέρω Μηχανολογικού Συµβουλίου, γνωµοδοτεί Μηχανολογική Επιτροπή, 
απαρτιζοµένη εκ των υπό τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ προσώπων της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. Ως γραµµατεύς της Επιτροπής ταύτης ορίζεται εις των υπαλλήλων των παρά τω 
Τεχνικώ Συµβούλω ∆ιευθύνσεων, δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών. 

5. Η λειτουργία του Μηχανολογικού Συµβουλίου διέπεται υπό των εκάστοτε εν ισχύϊ 
σχετικών διατάξεων, αίτινες αφορών την λειτουργίαν του παρά τω Υπουργείω Μεταφορών 
Συµβουλίου Σιδηροδρόµων. 

6. Εις το Συµβούλιον Βιοµηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας συµµετέχει ως 
τακτικόν µέλος και εις ανώτερος τεχνικός υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών, οριζόµενος 
παρά τούτου. 

7. Όπου των διατάξεων του νόµου 6422/1934 και του υπ’ αριθ. 878/1976 Αναγκ. 
Νόµου και των επί τη βάσει τούτων εκδοθέντων ∆ιαταγµάτων, προβλέπεται γνωµοδότησις του 
Συµβουλίου Σιδηροδρόµων αντί του Συµβουλίου τούτου, γνωµοδοτεί το εν τη παραγράφω 1 
του παρόντος άρθρου Μηχανολογικόν Συµβούλιον, προκειµένου περί θεµάτων µηχανολογικής  
φύσεως. 

 
Άρθρον 8. 

 
∆ια Β. ∆/των εκδιδοµένων προτάσει του επί των Μεταφορών Υπουργού µετά γνώµην 

του παρ’ αυτώ αρµοδίου Συµβουλίου θέλουσι καθορισθή τα αντικείµενα των Νόµων ∆ΚΣΤ΄ 
του 1912, 2943 του 1922, 6422 του 1934, 878 του 1946 και του παρόντος και των επί τη βάσει 
τούτων εκδοθέντων ∆/των και του από 20/11/1911 ∆/τος «περί ατµολεβήτων» ή επί των οποίων 
αρµοδιότης του Υπουργού των Μεταφορών µεταβιβάζεται υπό όρους ή και άνευ όρων εις τους 
Γεν. ∆ιοικητάς. 

 
Άρθρον 9. 

 
1. Τον Τεχνικόν Σύµβουλον τουΥπουργείου Μεταφορών, επικουρεί εις την διοίκησιν 

των ανατεθεισών αυτώ δια της πρώτης παραγράφου του άρθρου µόνου του Αναγκ. Νόµου υπ’ 
αριθ. 881/46 υπηρεσιών, Γενικός ∆ιευθυντής, αυξανοµένων προς τούτο των οργανικών θέσεων 
των Γενικών ∆ιευθυντών του Υπουργείου Μεταφορών, κατά µίαν εισέτι. 



2. Εις την θέσιν ταύτην προάγεται κατά τας κειµένας διατάξεις, Επιθεωρητής – 
Μηχανολόγος εκ των εχόντων δεκαετή τουλάχιστον εν τω βαθµώ τούτω υπηρεσίαν. Ο ούτω 
προαγόµενος Επιθεωρητής, ανακτά και εις τον βαθµόν του Γεν. ∆ιευθυντού, την αρχαιότητα ήν 
είχεν εις τον βαθµόν του Επιθεωρητού, έναντι των προ αυτού προαχθέντων εις τον βαθµόν του 
Γεν. ∆ιευθυντού νεωτέρων του. 

3. Ο Μηχανολόγος – Γεν. ∆ιευθυντής µετέχει πάντων των παρά τω Υπουργείω 
Μεταφορών λειτουργούντων Συµβουλίων και της Μηχανολογικής Επιτροπής του άρθρου 7 του 
παρόντος Νόµου, η δε αρµοδιότης, τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία τούτου, καθορίζονται δια 
Β. ∆ιατάγµατος. 

4. Όπου δια συµµετοχήν εις Συµβούλια, Επιτροπάς κλπ. άλλων Υπηρεσιών 
προβλέπεται ο ∆ιευθυντής της Μηχανολογικής ∆ιευθύνσεως, µετέχει εφεξής αντί τούτου ο 
κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου Μηχανολόγου – Γεν. ∆ιευθυντής, δυνάµενος ν’ 
αναπληρούται υπό τινος των Επιθεωρητών - Μηχανολόγων, των εν τη πρώτη παραγράφω του 
άρθρου µόνον του Αναγκ. Νόµου υπ’ αριθ. 881/1946 µνηµονευοµένων υπηρεσιών. 

 
Άρθρον 10.  

 
Το όριον ηλικίας των Αρχιτεχνίτων – Μηχανολόγων και Αρχιτεχνιτών – Ηλεκτρολόγων 

του Υπουργείου Μεταφορών, ορίζεται εις το 65ον έτος, των δε µηχανοτεχνιτών και 
ηλεκτροτεχνιτών του αυτούΥπουργείου, εις το 62ον έτος. 

 
Άρθρον 11.  

 
Εις το παρά τω Υπουργείω Μεταφορών λειτουργούν Συµβούλιον Σιδ/δρόµων 

προστίθεται ως τακτικόν µέλος αντιπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος υπό 
της ∆ιοικούσης Επιτροπής αυτού οριζόµενος. 

 
Άρθρον 12. 

 
Πάσα διάταξις αντικειµένη προς τον παρόντα Νόµον καταργείται. 
Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 

Εν Αθήναις τη 5 Οκτωβρίου 1949. 
 

ΠΑΥΛΟΣ Β. 
 

Το Υπουργικόν Συµβούλιον 
Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ 
 

Τα Μέλη 
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΖΑΪΜΗΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Γ. 
ΜΑΥΡΟΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, ∆. ΒΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. 

ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Μ. 
ΜΑΥΡΟΓΟΡ∆ΑΤΟΣ, Β. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1949 

 
Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 

 



Γ. ΜΕΛΑΣ 


