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Εν Ά&ήναις τ® 28

Νοεμβρίου

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μόμοδ
Νόμος 6250. Περί επεκτάσεως της ισχύος της διατάξεως τοϋ
άρθρου 6 του Ν. Δ. της 13)14 Νοεμβρίου Ιδί^θ «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 3769 και 3770 Νόμων περί
αρτοποιίας» ως έκυρώθη δια τοϋ Νόμου' 4573 καΐ είς τους
κατά τάς διατάίξεις τοϋ Νόμου τούτου άποζημιω-δέντας αρτοποιούς της Β' σειράς. (Άναδημοσίευσις)
·
1
Νόμος 6420. Περί συμπληρώσεως του Νόμου 5931 «περί ιείσ^·
δανείων των Ταμείων συντάξεων». . . . . . . . . ^
Νόμος ΗΪ422\Περ1 άσκ^Μ^ζ^δΰ επαγγέλματος του ΜηχανοΙκτρολόγου κοίι του Μηχανολόγου Γ Ήλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και τοϋ Ναυπηγού
3
Περί τροποποιήσεως του Διατάγματος «περί εξετάσεως σωματικής ικανότητος μαθητών Στρατ.. Σχολών και Αξιωματικών. 4

Περί επεκτάσεως της Ισχνός της διατάξεως τον αρϋου 6
τον Ν. Δ. της 13)14 Νοεμβρίου 1929 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 3769 καΙ 3770
Νόμων περί αρτοποιίας ώζ έκνρώ$η δια τον Νόμον
4573 και εις τους κατά τάς διατάξεις τον Νόμου τούτον άποζημιωϋέντας αρτοποιούς της Β' σειράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
"Εχοντες ΰπ' όψει το άρ'Θρον 75 τοϋ 2υ ν τάγματος, έκ3ίδομεν τον "έπό'μενον Νόμον, ψηφισθέντα ΰπο της Βουλής κ«5
της Γερουσίας.
"Αρθρον 1.
Ή ισχύς της διατάξεως τοϋ άρθρου/δ του Ν. Δ. της 13)1.4
Νοεμβρίου .1929 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των
ΰπ' αριθ. 3769 και 3770 Νόμων περί αρτοποιίας», ως έκυρώθη δια του Νόμου 4573, επεκτείνεται και είς τους μετά την
ψήφισιν τοϋ Νόμου τούτου (4573) άποζημιωθέντας αρτοποιούς
της Β' σειράς προς ους παρέχεται ή δια του άρθρου τούτου
προβλεπομένη ειδική αποζημίωσες παρά του Ταμείου "Αρτου είς
χρηματί'κόν ποσόν καθαρΊσθησόμενον παρά της επιτροπής τοϋ
άρ'θρου 2 του Νόμου 3769 επί τη βάσει της ημερησίας παραγωγής του άρτου τοϋ αρτοποιείου εκάστου τούτων των δικαιουμένων τοιαύτης αποζημιώσεως υποχρεουμένων εντός -ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ήμερων άπο της ισχύος τοϋ παρόντος
να ΰποδάλωσι τάς σχετικάς αιτήσεις, της δε επιτροπής υποχρε1
ούμενης να έικδώσϊΐ την άπόφασίν της έφ' εκάστης αιτήσεως των
Ϊ!·Λ=··.:·:νί-:<> ·™-' μ/.··; ο ς *τϊ, της '^βολ^κ τ-,'^ί. Ε!·,: ^:·'
«.•...ν,.·-ί.·ΐι ( ,· -ν^την μετέχει ως μέλος ; ·-ντϊ το./ */,-'·.··.;Γ· .-νόν.·^.: Γ::\
αρτοποιών Αθηνών ή Πειραιώς, ό Πρόεδρος τοϋ ονείου Σωματείου. Το ποσόν της ειδικής ταύτης αποζημιώσεως εν συνοΆναδημοσιεύεται ως δημοσιευθείς εσφαλμένως εξ εσφαλμένου χειρογράφου ε!ς το ύπ' άριθ'. 272 (Τεύχος Α') της 24
Αυγούστου Ι. ε.· φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

'Α.ρ.ίΦ'μός

φύλλον
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λω δεν δύναται να υπερβή τα 4.000.000 δραχμάς. Ή ειδική
αυτή άποζημίωσις είναι ακατάσχετος.
Επίσης αποζημιώσεως μόνον δικαιούνται, εφόσον δεν έχορηγήθη αυτοίς αδεία λειτουργίας αρτοποιείου, κα'ϊ οι αρτοποιοί του
άρθρου 3 τοϋ Νόμου 5547 οε οπωσδήποτε αποχωρήσαντες της
εταιρείας των κατά το έτος 1928. οίτινες εντολή τοϋ Υπουργείου των Εσωτερικών έβελτίωσαν κλεισθέντα αρτοποιεία.Ή
αποζημίωσες χορηγείται παρά τοϋ Ταμείου "Αρτου υπό της
επιτροπής τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νόμου 3769, περιλαμβάνει δ'
αυτή 'καί τάς δαπανάς ας υπέστη ό αρτοποιός δια την βελτίωσιν του αρτοποιείου του. Ή άποζημίωσις αυτή είνα: ακατάσχετος.
"Αρθρον 2.
Πρόεδρος των Επιτροπών του άρθρου 2 τοϋ Νόμου 3769.
τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Νόμου 4170, των άρθρων 8 και 25 του
Νόμου 4573 και τοϋ ά'ρθρου 4 του Νόμου 5245 ορίζεται ό
Γενικός Επόπτης Αγορανομίας Αστυνομικός Διευθυντής, δν
απόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό παρά τη Γενική Εποπτεία
Αστυνόμος Α'. Εις τάς έπιτροπάς ταύτας μετέχουσιν ως μέλη
με δικαίωμα ψήφου, είς Τμηματάρχης
τοϋ Μηχανολογικού
Τμήματος τοΐ Υπουργείου Συγκοιν&^νίας ή ό νόμιμος αναπληρωτής αυτοϋ, οριζόμενοι δι' αποφάσεως τοϋ ύπουργοΰ της Συγκοινων'-ς, ό παρά τη Δ'.ευθύνσει Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών υπηρετών ως αστυνομικός μόνιμος τεχνικός υπάλληλος
Διευθύνσεως Δημοσίούν "Εργων Υπουργείου Συγκοινωνίας, ό
οικείος Διοικητής τοϋ Αστυνομικού Τμήματος ή ό αναπληρωτής αύτοϋ, ό οικείος αντιπρόσωπος των αρτοποιών και των
ιδιοκτητών τοιούτος ή οι άναπληρωταί αυτών και δ παρά τη
Διευθύνσει της Αγορανομίας τοϋ Υπουργείου των Εσωτερικών υπηρετών Τμηματάρχης ανώτερος επιθεωρητής, όστις και
εκτελεί χρέη εισηγητού, εις άπάσας τάς υποθέσεις της αρμοδιότητος των επιτροπών τούτων.
Εις την έπιτροπήν ταύτην ανατίθεται και ό έλεγχος των
τοϋ ά'οθρου 21 τοϋ Νόμου 4573 χορηγουμένων εις το έξης νέων
αδειών.
Χρέη Γραμματέως των ανωτέρω επιτροπών εκτελεί είς των
υπαλλήλων· της Γενικής Εποπτείας Αγορανομίας οριζόμενος
οε' αποφάσεως τοϋ Υπουργοΰ των Εσωτερικών.
Ό Πρόεδρος, τα μέλη και ό γραμματεύς των ανωτέρω επιτροπών δικαιούνται αποζημιώσεως, καταβαλλομένης υπό τοϋ
Ταμείου "Αρτου, μη δυναμένης να υπερβή τάς εκατόν δραχμάς
δι' εκασταν κ^ί Βι' έκάστην'ΰπ' αυτών έκδιδομ'ένην άπόφασίν.
Εις την έπιτροπήν τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 5245 μετέχει ως
μέλος άντε τοϋ Τμηματάρχου τοϋ Μηχανολογικοϋ Τμήματος
τοϋ Υπουργείου Συγκοι^ωνίας εις αντιπρόσωπος τω1-» αρτεργατών οριζόμενος υπό της γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών. Ή άποζημίωσις του Προέδρου, των μελών και τοϋ Γραμματέως της επιτροπής ταύτης ορίζεται δε' αποφάσεως τοϋ Υπουργοΰ των Εσωτερικών, εις βάρος τοϋ Ταμείου τοϋ "Αρτου
;·.·;;! 2εν ίυναται να υπερβή' τάς' διακοσιας δρ'τ/μας δι' έ / α σ τ ο ^
τούτων και ουχί δια πλείονας των τεσσάρων συνεδριάσεων
κατά μήνα.
·
.
"Α.ρ9οον 3.
Το άρθρον 5 τοϋ Νόμου: 4103 αντικαθίσταται δια τοϋ εξής:
«Ή επιτροπή αποτελούμενη εκ ·:οϋ Γενικού- Έποπτου της
!
Αγορανομίας, δν άπό ντα ή κωλυόμενοι άναπληροί ό παρά
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Περί ασκήσεως τον επαγγέλματος τον Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου
Μηγ^ανικον,, ως και του Νανπηγον.

"Εχοντες ΰπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, έκδίδομεν τον έπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και
της Γερουσίας.
"Αρθρον 1.
Ή ελευθέρα ασκησις του επαγγέλματος του Μηχανολόγο:·
Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηιχανικοΰ, του ΜηχανολόγουΗλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού επιτρέπεται,
διατηρουμένων εν ΐ σ χ ύ ϊ των οχετικών διατάξεων του νόμου
5334, έφ' όσον και καθόσον ούτος ισχύει, μόνον;
α) Εις τους κεκτημένους Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-'Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής τή-ς ήμ-εδαπής ή αλλοδαπής.
β) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτων Τεχνικών
Σχολών ετέρων ειδικοτήτων και εύδοκίμως άσχοληθεντας
εις την Μηχανολογίαν, την Ήλ=κτ;;ολογίαν και την Ναυπηγίαν, έφ' όσον ούτοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι της 31ης
Δεκεμβρίου 1930 εις εν των Τμημάτων Μηχανολόγων ή ΉΓ
•λεκτρολόγων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
γ') Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωματούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και επί όκτα-,-'αν άσκήσαντας το επάγγελμα του έπιστήμονος Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, ως και εις τους επί
Ιδετίαν τουλάχιστον μέχρι της ισχύος του παρόντος άσκήσαντας αποδεδειγμένως το έπάγγελμ-α του έπιστήμονος Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού ως
προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών Εταιρειών, απασχολούμενοι εις σχετικάς εργασίας, έφ' ό'σον επί των προσαγομενων υπό του ενδιαφερομένου στοιχείων -ύπαρξη σύμφωνος
γνώμη της Ανωτάτης Σχολής Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.
Άρθρον

2.

Μόνον διπλωματούχο: των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του
Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή όμοταγών της αλλοδαπής Σχολών
δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανικός.» Ειδικώτερον δε τον τίτλον «Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός» ή «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή «Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ήλεκτρολόγος Μηχανικός ή «Διί-'λωματοϋχος Ναυπηγός)) -δικαιούνται να φέρωσι μόνον οί διπλωματούχοι των οικείων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών.

3.

Δι' άπλας μηχανολογικάς η ηλεκτρολογικάς
ή ήλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσϊ καθορισθή και καταταχθ'ή δια των έκδοθησομένο>ν Διαταγμάτων, συμφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται
ή ατκησις του" επαγγέλματος, ά'νευ όμως χρήσεως του τ:τλου
«διπλωματούχου μηχανολόγου» ή «διπλωματούχου ήλε'/τρολό-γθί.0) η «διπλωματούχου μηχ^νολόγου-ήλεκτρολόγου» ή «διπλωματούχου ναυπηγού».
1) Κατόπιν -αδείας μεν του επί της Συγκοινωνίας Υ-'ηυργοΰ, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου ίΤ'Α. Είς τους πτυχιούχους μέ·σω\ ανεγνωρισμένων Τεχνικών
Σχολών αντιστοίχου ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή -Μηχανολόγου-Ήλεκτρολόγου της ήμε-δαπής ή αλλοδαπής.
Β. Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισμένων Τε-
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χνικών Σχολών αντιστοίχου ειδικότητος Μηχανολόγου η Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου.
Γ. Εις Τεχνίτας πείρΛ ; εφοδιασμένους δια σχετικών πτυχίων αναλόγως της ειδικότητος και πείρας αυτών, παρά της
Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγ^οινωνίας.
2) Αύτο-δικαίως δε και ά'νευ της ως άνω άδε'ίας του επί
της Συγκοινοονίας Υπουργού εις τους κεκτημένους δίπλωμα
Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων
ε'διν,οτήτων.
Ή διαδικασία της απονομής αδειών ή πτυχίων εξασκήσεως
επαγγέλματος των ανωτέρω κατηγοριών, της συνθέσεως των
τυχόν αναγκαίων εξεταστικών Επιτροπών και καταβολής εξέταστρων, μη δυναμένων να υπερβώσι τάς 300 δραχμάς καΟ'
ΰποψήφιον, ως και των λοιπών λεπτομερειών, καθορισθήσονται
δια Διατάγματος προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλιου Σιδηροδρόμων.
Αι ανωτέρω άδειαι ή πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου δραχμών 100.
"Αρθρον 4.
Προκειμένου περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, συμπληρώσεως,
άνακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως χημικών εγκαταστάσεων, απαιτείται πλην την μελέτης του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-'Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη χαρά διπλωματούχου χηίμικου Μηχανικού, έκτος ·έάν πρόχειται περί
απλών χημικών .εγκαταστάσεων, τάς οποίας -δικαιούνται να έκτελέσωσιν και ΟΙΕ εν ά'ρ>Θρφ 1 του παρόντος αναφερόμενοι Μηχανικοί.
Ό χαρακτηρισμός των ,χημικών εγκαταστάσεων γενή·σετ«ι
δια Διαταγμάτων έκδοθησομένων υπό των Υπουργών της
Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας μετά σάμφωνον γνώμην των αρμοδίων Συμβουλίων των Υπουργείων τούτων.
"Αρθρον 5.
Δια Δ) των προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού
μετά σύμφωνον γνωμοδότη<σιν του Συμβουλίου Σιδ)-μων καθαρισθήσονται :
α ' ) Ή κατ' ειδικότητας και κατηγορίας αναλόγως της
σημασίας και του μεγέθους αυτών διαίρεσις των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
•β') Ό τρό-ος της συστηματικής διεξαγωγής του έλεγχου
ιδρύσεως, επεκτάσεως,, 'άνακαιν'ΐτεως ή διαρρυθμίσεως, ως -/-α'.
τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανώτερο.)
εγκαταστάσεων, καθοριζομένων λεπτομερώς και των σχετικών προς τάς υποβαλλομένας μελέτχς μετά σχεδίων, υπολογισμών, υπομνημάτων και περιγραφών.
γ') Ό τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου δι' ηλεκτρομηχανολογικά εν γένει έ'ργα.
"Αρθρον 6.
Εν τη έννοια των εγκαταστάσεων τοΰτων περιλαμβάνετε.
1) Πασά αυτοτελής έγκατάστασις μηχανικών κινητήρων
οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών είδικόν σκεπόν έχουσα την έξυπηρέτησιν της βιομηχανίας.
2) Πασά έγκατάστασις μηχανημάτων εν γένει μετά των
συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως ή λειτουργία διενεργείται μέσω μηχανικού κινητήρας οιασδήποτε φύσεως.
3) Πασά έγκατάστασις ατμολεβητών, άτμοδοχείων και
δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα έγκατάστασις λεβήτων χ,αμίνων η κλοοάνω"·- οίασΐήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών.
4) Πάσα έγκατάστασις σκοπον έ'χουσα την παραγωγήν.
εναποθή-κευσιν και οιανομήν υγρών ή αερίων καυσίμων, προς
φωτισμόν, θέρμανσιν ή κίνησιν μετά των συναφών διασκευών
5) Πασά έγκατάστασις παραγωγής και διανομής Οεραοα
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ύδατος ή άτμοϋ προς θερμανσιν ως και πάσα έγκατάστασις
διανομής ψυχροϋ καί θερμού ύδατος.
6) Πάσα μηχανική έγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων καί ανυψωτικών μηχανών·καί
7) Πάσα έγκατάστασις παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, διανομής ηλεκτρικής ενεργείας ε'ίτε προς ιδίαν χρήσιν,
είτε προς χρήσιν τρίτων μετά πάντων ανεξαιρέτως των άπαρτιζόντων αύτάς μηχανημάτων, συσκευών καί εξαρτημάτων, ως
και πάσα έγκατάστασις σχέσιν έχουσα με τον ηλεκτρισμών,
π. χ. ηλεκτρική ελξις. ήλεκτροκίνησις κλπ.
8) Πάσα μελέτη καί πραγματογνωμοσύνη σχετική προς
τάς άνο>τέρω άναφερομένας εργασίας.
Αί ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ένδεικτικαϊ κ αϊ ουχί π·εριοριστικαί.
Άρθρον 7.
Τα άρθρα 3, 5 καί 6 του πα.ρόντος εφαρμόζονται αντιστοίχως προκειμένου καί περί των Ναυπηγών εις τάς κάτωθί ενι
δεικτικώς καί ουχί 'περιοριισττκώς άναφερομένας περιπτώσεις
των σχετικών εκτελεστικών Διαταγμάτων έκδο'θησομένων προτάσει τώ.ν Υπουργών Συγκοινωνίας καί Ναυτικών.
α) Πάσα αυτοτελής έγκατάστασις συγκροτήματος μ.ηχανηαάτων καί εργαλείων μετά των συναφών διασκευών, εΐδικον
ιτκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν "Ναυπηγείων και Εργοστασίων ναυπηγομηχανολογ'.κών εργασιών.
β) Πάσα έγκατάστασις ή σημαντική διαρρύθμισις των προωστηρίων και των κυριωτέρων βοηθητικών μηχανηίμάτων επί
πλοίων.
γ) Π'άσα ναυπήγη)σις μηχανοκινήτων πλοίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 30' τ'όνν<ο\Γ~~και Ιστιοφόρων ολικής
χωρητικότητας ανωτέρας των 200: τόννων, ως επίσης καί
πλωτών μηχανημάτων, ήτοι βυθοκόοων, πλωτών γερανών άνελκΓ-πτικής ικανότητος άνωτέρ-ας των 10 τόννων καί λοιπών.
δ) Πάσα μετασκευή πλοίου · έπηρεάζουσα τα κύρια αύτοΰ
χαρακτηριστικά, ως καί πάσα επισκευή αξία άνωτέιρας του
ενός δεκάτου της κατά τον ·χΡ°νον τ ήζ επισκευής αξίας του
επισκευαζόμενου πλοίου.
ε) Πν^σα μελέτη ν,αϊ πραγματογνωμοσύνη σχετί'κή προς τάς
ανωτέρω άναφερομένας εργασίας.
Άρθρον 8.
Δι' ά'παντας τους δυνάμει του παρόντος 1 νόμου άσκοΰντας
το επάγγελμα του μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου-ήλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή τους έ'χοντας τον τίτλον του
«διπλωματούχου μηχανικού» εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του
εκάστοτε ισχύοντος Δ ι α ) τ ο ς «περί καθορισμού των εις τοος
ιδιώτας μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους.^ μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους καί ναυπηγούς μηχανικούς χορηγουμένων αμοιβών».
Ως προς δε την έκδίκασιν των άμ,οιβών τούτων εφαρμόζονται αϊ εκάστοτε «περί εκδικάσεως των εξ; αμοιβής των εργασιών Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων κλπ. διαφορών
μεταξύ τούτων καί πελατών» διατάξεις.
Άρθ,ρον 9
Ό παρά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ασκών το επάγγελμα ή χρησιμοποιών τον τίτλον του διπλωματούχου' Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανο'λογου-ΤΪλεκτρολόγου ή Ναυπηγού) τιμωρείται επί έγκλήσει εις βαθμόν πλημμελήματος δια φυλακίσεως 1—6 μη,νώ,ν καί δια χρηματικής '-Όΐνής 2.0001 έως 15.000 .δραχμών.
Εν υποτροπή αϊ ρηθεΐσαι ποιναί διπλασιάζονται.

Άρθρον 10.
Οί κατά την δημοσίευσαν του παρόντος ·-···';··.·..·-· ΐ.,.;-..7ν.;Λ-·:'μενοι ειΐς την εκμετάλλευσί,ν γ,&Ι' συντήρηοι- των. ριομηχανκών >έν γένει εγκαταστάσεων καί μη κεκτημένοι τα υπό του
παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα,, θεωρούνται ως έχοντες
τοιαύτα δι' ας θέσεις κατέχουσιν. Ούτοι λαμβάνουσι διπλώματα ή πτυχία πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, βοηθών

κλπ. βάσει διαβαθμίσεως των πτυχίων καί διαδικασίας κ,α·θορισθησομένων δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργείου Συγκοινωνίας εντός τριμήνου από της ισχύος του
παρόντος,
Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της- Βουλής και της Γερουσίας καί παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω Βία
•της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καϊ' έκτελεσθητω ως νόμος
του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 26 Νοεμβρίου 1934.
Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Οί Υπουργοί
Επί της Δικαιοσύνης
Έιί. της ΈΦ-ν. ΟίκοΎομίας Ύφ)γό;
ΣΠ.
Επί της Συγκοινωνίας Ύφ)γός
Επί των Ναυτικών
Κ. ΤΕΑΑΔ&ΡϋΣ

/ΙΑ. %&ΤΖΗί€ΥΡΙΑΕ€ΟΣ

Έθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς,
Εν Αθήναις τη 28 Νοεμβρίου

1934.

Ό Υπουργός της Δικαιοσύνης
,
ΣΠ.

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α
Περί τροποποιήσεως Π, Δ)τος «περί εξετάσεως σωματικής ικανότητος μαϋητών Στρατ. Σχολών και αξιωματικών.
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προτάσει του Ήμετέ.ρου επί των Στρατιωτικών 'Γπουργοϋ
καί έχοντες ΰπ' όψει τα κατόπι ·Διατάγμ.ατα 1) ά'πό 2 Σεπτεμβ·.ρ·ίου 1925 «περί Στρατιωτί'κιής Σχολής 'Τπαξιωματι•κ,ών», 2) από 30 Δεκεμβρίου 19·25 «'-&ρϊ Ιατρικής Σχολής»,
3) από 18 Σεπτεμβρ'ίου 1926 «·περϊ ΟΊκο^τροφε,ίων τοϋι Κράτους», 4) τα ά π ό ' 2 3 Ιουλίου 1932, από 2 Μαρτίου
1933,
από 4 "Απριλίου 1934 Διατάγματα περ·ί τροποποιήσεων και
συμπληρώσεων του Διατάγματος «περί σωματικής ικανότητος των Μαθητών Στρ ; ατιωτικών Σχολών καί Αξιωματικών οπωσδήποτε μονίμως κατατασσόμενων ως! και τώ.ν Στρατευσίμιον Έφεδρων και εθελοντών» καθώς 'καϊ τους Νόμους
4324 καί 5977 περί Στρατολογίας και 4457 «περί Στρατο»
ωτικής Σχολής Ευτλπίδων» ως χαί την υπ' άρ:ιΒ. 798)1934
γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Επικρατείας άπεφασίσαμεν καί
διατάσσομεν.
' ·
\
"Αρθρον μόνον.
Τρ·θ7.ν;ρΌ:ο.Γιμεν την παΐρώγρίαφον) 134 (·τ·.οΰ ΤΙίνακος Π.,.
Στοιχείον Β' του από 29)1)32 Προεοορικοΰ Δ-ατάγματος
«περί εξετάσεως^ 1 της σωματικής ΐ'κανότη^.ος των Μαθητών
των Στρατιωτικών Σχολών καί Αξιωματικών οπωσδήποτε
μονίμως κατατασσόμενων, ως. καί των στρατευσίμων» ως ακολούθως :
134. Ή ά-ώλεί'α ^δύο φαλαγγών του δείκτου της δεξιάς
χειρός ασχέτως εάν ή υπολειπόμενη τρίτη φάλαγξ του δακτύλου έχει άγγύλωσιν ή ου.
Ι 3 4 δ ί ς . Ή απώλεια μιας φάλαγγος του δείκτου της δεξιάς χειρός εάν ΰπάρχη συγχρόνως και άγγύλωσις των λοίπών αρθρώσεων αϋτοΰ.
Ε!ς τον αυτόν Ύπουργόν άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί
έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Αθήναις ττ, 9 Νοεμβρίου ί^34. .
Ό

' .

Πρόΐδρος τΓ),ς Δημοκρατίας
Ό επί των Στρατιωτικών Υπουργός

