
ΝΟΜΟΣ: 6129/34 
 
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Χημικών νομοθεσίας. 
(ΦΕΚ 175/Α/31-05-1934) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
Έχοντες υπ’όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον νόμον, 
ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας. 
 

Άρθρον 1 
 
1. Η υφισταμένη «Ένωσις των Ελλήνων Χημικών» αποτελεί εφεξής Νομικόν 
πρόσωπον Δημοσίου δικαίου. 
2. Άπαντες οι εν Ελλάδι Χημικοί κεκτημένοι πτυχίον Χημικού του Πανεπιστημίου ή 
πτυχίον της παλαιάς Σχολής των Φυσικών Επιστημών εφ’όσον εξήσκησαν 
αποδεδειγμένως το επάγγελμα του χημικού επί πενταετίαν, ή ισοτίμου Χημικής 
Σχολής ξένου Πανεπιστημίου, ως και οι πτυχιούχοι της διαλυθείσης Βιομηχανικής 
Ακαδημίας Ρουσσοπούλου, αποτελούσιν υποχρεωτικώς μέλη της Ενώσεως των 
Ελλήνων Χημικών, της ετησίας συνδρομής ως και του τρόπου της εισπράξεως 
κανονισθησομένης δι’αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά 
σύμφωνον γνωμοδότησιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 
3. Της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών μετέχουν προαιρετικώς οι κεκτημένοι δίπλωμα 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ισοτίμου Πολυτεχνείου της αλλοδαπής 
χημικοί ως αντεπιστέλλοντα μέλη της Ενώσεως δι’εγγράφων εξουσιοδοτήσεων, 
θεωρουμένων τούτων υπό των κατά τόπους Ασυτνομικών Αρχών. 
 

Άρθρον 2 
 
1. Η Ένωσις Ελλήνων Χημικών τηρεί ιδίαν σφραγίδα κύκλω μεν φέρουσαν την 
επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ», εν τω μέσω δε το εθνόσημον. 
Επίσης τηρεί ίδιον πρωτόκολλον και αρχείον, δικαιούται δε εν τω κύκλω της νομίμου 
αρμοδιότητος της να ποιήται προτάσεις εις τας Κρατικάς αρχάς, η δε γνώμη αυτής 
δύναται να ζητηθή υπό των τελευταίων προκειμένου να ρυθμισθώσι ζητήματα 
αφορώντα εν γένει το επάγγελμα του Χημικού. 
2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως των Ελλήνων 
Χημικών ορίζεται εις εννέα, ως και τρία αναπληρωματικά μέλη, η θητεία δε αυτών 
είναι διετής. 
3. Εντός δυο μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούται το Διοικητικόν 
Συμβούλιον της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν 
προς ενέργειαν αρχαιρεσιών συμφώνως τω παρόντι νόμω, το δε εκλεγησόμενον 
Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει προβή εις την σύνταξιν και έκδοσιν του Εσωτερικού 
Κανονισμού της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών, όστις θα ισχύη μετά κύρωσιν υπό 
του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. 
 

Άρθρον 3 
 
Σκοπός της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν 
της Χημικής Επιστήμης, των επαγγελματικών συμφερόντων των Χημικών, η μέριμνα 



περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος ως και δια την αύξησιν και 
βελτίωσιν των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Χώρας. 
 

Άρθρον 4 
 
1. Τα μέλη της Ενώσεως  των Ελλήνων Χημικών, είτε ταύτα κατέχωσι Δημοσίαν είτε 
ιδιωτικήν θέσιν, υποχρεούνται να ασκώσιν ευσυνειδήτως το επάγγελμα του χημικού, 
συμμορφουμένα προς τους κειμένους νόμους, να δείκνυνται δε τόσον εν τη 
εξασκήσει του επαγγέλματος, όσον και εις τας άλλας αυτών σχέσεις, άξιοι της 
εκτιμήσεως ην απαιτεί το επάγγελμα τούτο. 
2. Πάσα αθέτησις των ανωτέρω συνεπάγεται την πειθαρχικήν τιμωρίαν του Χημικού. 
Πολιτικαί, επιστημονικαί και θρησκευτικαί πεποιθήσεις ή ενέργειαι Χημικού δεν 
δύνανται να αποτελέσωσιν ως τοιαύται αντικείμενον πειθαρχικής διώξεως ή 
τιμωρίας. 
3. Συνιστάται παρά τη Ενώσει των Ελλήνων Χημικών Πειθαρχικών Συμβούλιον, του 
οποίου η αρμοδιότης εκτείνεται εφ’όλων των μελών της Ενώσεως, πλην των 
κατεχόντων δημοσίαν θέσιν, συγκροτούμενον δε 
α) Εκ του Προέδρου της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών, ως Προέδρου, 
β) Εκ τριών μελών της Ενώσεως εκλεγομένων ειδικώς κατά τας αρχαιρεσίας ταύτης, 
εξ ων ο είς ανώτερος Χημικός υπάλληλος του Κράτους. 
γ) Εξ ενός Πρωτοδίκου εκ των παρά τω Πρωτοδικείω Αθηνών υπηρετούντων 
οριζομένου υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών. 
Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόν των τεσσάρων 
τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, εν οις απαραιτήτως το δικαστικόν μέλος. Η 
σύνθεσις του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού Συμβουλίου καθορισθήσεται δια 
Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας 
μετ’απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών. 
Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν εν 
ισοψηφία δε παύει υφισταμένη περαιτέρω πειθαρχική δίωξις. Αι καταδικαστικαί 
αποφάσεις εκκαλούνται ως δια Διατάγματος ορισθήσεται. 
 

Άρθρον 5 
 
Πειθαρχικαί ποιναί επιβαλλόμεναι εις τους Χημικούς υπό του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου είναι: 
1) Επίπληξις 
2) Πρόστιμον μέχρι του 30πλάσιου της ετήσιας συνδρομής του μέλους της Ενώσεως, 
όπερ εισπράττεται κατά τας περί δημοσίων εσόδων διατάξεις. 
3) Προσωρινή ή διαρκής στέρησις του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
 

Άρθρον 6 
 
Η εκτέλεσις χημικών αναλύσεων επί αμοιβή και η διεύθυνσις χημικού εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνον εις τους κεκτημένους τα εν τω άρθρω 1 του Νόμου 3518 
καθοριζόμενα προσόντα. 
Εις τους ανωτέρω περιορισμούς δεν υπάγονται αι μικροβιολογικαί και βιολογικαί 
αναλύσεις. Ομοίως και οινολογικαί αναλύσεις δι’ας ισχύει το αρ.6  του από 13 
Νοεμβρίου 1927 Ν. Διατάγματος «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 1) 
από 12 Μαϊου 1926 περί εμπορίου του οίνου κλπ. και 2) από 10/9/26 «περί 
αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του Ν.Δ. της 12-5-26. 



Η εκτέλεσις χημικών εξετάσεων εδωδίμων, υφασμάτων και δερμάτων επιτρέπεται και 
εις αποστράτους αξιωματικούς του Φαρμακευτικού, οίτινες διετέλεσαν διευθυνταί 
των καταργηθέντων κατόπιν της συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους 
Στρατιωτικών Χημείων, αρμοδιότητος Επιμελητείας. 
Επίσης τα της λειτουργίας των φαρμακείων και τα της εξασκήσεως του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος διέπονται υπό των μέχρι σήμερον ισχυόντων νόμων. 
Οι παραβάται του παρόντος τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής 1.000-5.000 
δραχμών και εν υποτροπή μέχρι του πενταπλάσιου της ποινής, παραπεμπομένων 
τούτων εις τον αρμόδιον παρά Πρωτοδίκαις Εισαγγελέα κατόπιν σχετικής αναφοράς 
του επιθεωρητού εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 
 

Άρθρον 7 
 
Εις τον νόμον 3518 προστίθεται ως άρθρον 2 β’ το επόμενον. 
«Οι δυνάμει του άρθρου 2 του Νόμου 3518 προσλαμβανόμενοι εις τας βιομηχανίας 
χημικοί δεν επιτρέπεται να κατέχωσιν ετέραν δημοσίαν θέσιν. Εξαιρούνται οι 
υπηρετούντες βοηθοί των χημικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και 
Πολυτεχνείου». 
 

Άρθρον 8 
 
«Επιτρέπεται εις τους επιμελητάς και βοηθούς χημικούς τους υπηρετούντας εις 
επιστημονικά εργαστήρια ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να εκτελώσι χημικάς 
αναλύσεις ιδιωτών, επί αμοιβή ούχι μικροτέρα της αναγραφομένης εν τω ισχύοντι 
εκάστοτε επισήμω τιμολογίω του Γεν. Χημείου του Κράτους, ης αμοιβής το μεν 
ήμισυ περιέρχεται εις τα ταμία των ως άνω ιδρυμάτων, το δε έτερον ήμισυ διαθέτει ο 
Διευθυντής του εργαστηρίου αναλόγως μεταξύ του τεχνικού προσωπικού του. Η 
είσπραξης της εν λόγω αμοιβής γίνεται δια τριπλοτύπων βιβλίων εισπράξεων, 
χορηγούμενων υπό του ταμείου του ιδρύματος εις τους Διευθυντάς των 
Εργαστηρίων». 
 

Άρθρον 9 
 
1. Το άρθρον 4 του νόμου 3518 αντικαθίσταται ως εξής: 
Οι παραβάται των άρθρων 2 και 3 του νόμου 3518 «περί κυρώσεως του από 13 
Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 και των 
εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων», τιμωρούνται δια προστίμου 5000 έως 20.000 
δραχμών, εν υποτροπή δε μέχρι του πενταπλασίου των ανωτέρω ποσών. 
2. Οι Ταμίαι του Κράτους υποχρεούνται εις την είπραξιν των δυνάμει του παρόντος 
απαιτήσεων της Ενώσεως των Ελλήνων Χημικών έναντι των μελών της, εφ’όσον 
εγγράφως ήθελε ζητήσει τούτο η Ένωσις των Ελλήνων Χημικών, αποδιδομένου 
ταύτη του ημισέος μόνον των ούτω εισπραττομένων ποσών, του ετέρου ημίσεος 
εκπίπτοντος υπέρ του Δημοσίου. 
 

Άρθρον 10 
 
1) Πάσαι αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος νόμου, ούτινος η ισχύς 
άρχεται από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως ρυθμίζονται δια 
Διαταγμάτων εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 
2) Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα καταργείται. 



Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’Ημών 
σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και 
εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1934 
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΙΜΗΣ 

 
Οι Υπουργοί 

 
Επί της Δικαιοσύνης 
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

Επί των Οικονομικών 
ΣΠ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

 
 

Επί της Εθν. Οικονομίας Υφ/γος 
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 23 Μαΐου 1934 

 
Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 


