
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-10-56 
 
Περί επεκτάσεως της εφαρµογής του ν. 3518/1928 «περί κυρώσεως του από 13 Νοεµβρίου 
1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεµβρίου 1295 περί ασκήσεως του 
επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις Χηµικαίς 
Βιοµηχανίαις» και εις ετέρας Βιοµηχανίας. 
(ΦΕΚ 265/Α/2-11-56) 

 
ΠΑΥΛΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
Έχοντες υπ όψει: 1) τας διατάξεις του άρθρου 3 του από 13 Νοεµβρίου 1927 Ν.∆ «περί 
κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεµβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και 
υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις Χηµικαίς Βιοµηχανίαις» κυρωθέντος υπό του Ν. 
3518/1928, 2) την υπ΄αριθ. 507/1956 γνώµην του Συµβουλίου της Επικρατείας προτάσει του 
Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού στηριζοµένην εις σύµφωνον γνωµοδότησιν του 
παρ’αυτώ Συµβουλίου Βιοµηχανίας εξενεχθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού της 28 
Αυγούστου 1956, αποφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον µόνον. 
 

1. Αι διατάξεις του από 13 Νοεµβρίου 1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεµβρίου 
1925 περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεµβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος 
χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικού εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» κυρωθέντος 
υπό του ν. 3518/1928 εφαρµόζονται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος και εις τα κάτωθι 
χηµικάς βιοµηχανίας:  
1) Εκκαµινεύσεως εν γένει µεταλλευµάτων.  
2) Παραγωγής τεχνητών υφαντών ινών.  
3) Αυτοτελών βαφείων ή βαφείων µετά φινηστηρίων, λευκαντηρίων υφαντικών εν γένει υλών 
και εκ τούτων προϊόντων των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού υπερβαίνει τας 
τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δραχµάς.  
4) Μερσερισµού βαµβακερών ειδών των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού 
υπερβαίνει τας τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δραχµάς.  
5) Σαπωνοποιείων των οποίων ο συνολικός όγκος των σαπωνολεβήτων υπερβαίνει τα 6 κυβικά 
µέτρα.  
6) Παστεριώσεως ή και αφυδατώσεως γάλακτος.  
7) Παραγωγής αµύλου, αµυλοζακχάρου και δεξτρίνης.  
8) Παραγωγής αχρόου χαρουποσπόρου.  
9) Παραγωγής τυποποιηµένων κτηνοτροφών, φυραµάτων και πτηνοτρόφων εφ' όσον η αξία του 
µηχανολογικού εξοπλισµού υπερβαίνει τας εκατόν πεντήκοντα (150.000) δραχµάς.  
10) Παραγωγής οξέων, βάσεων και των αλάτων αυτών εφ' όσον η αξία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού γενικώς υπερβαίνει τας εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας (150.000) δραχµάς.  
11) Παραγωγής ορυκτελαίων και λοιπών λιπαντικών υλών, ως και εργοστασίων αναγεννήσεως 
τούτων.  
12) Παραγωγής πλαστικών υλών.  
13) Παραγωγής αιθερίων ελαίων.  
14) Παραγωγής βερνικοχρωµάτων και ελαιοχρωµάτων εφ' όσον η αξία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού υπερβαίνει τας διακοσίας χιλιάδας (200.000) δραχµάς.  
15) Παραγωγής δεψικών εκχυλισµάτων.  
16) Επεξεργασίας ελαστικού εν γένει εφ' όσον η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού 
υπερβαίνει τας πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) δραχµάς. 
17) Παραγωγής και καθαρισµού ναφθαλίνης.  



18) Παραγωγής χυµών φρούτων εφ' όσον η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού υπερβαίνει τας 
διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (250.000) δραχµάς.  
19) Παραγωγής αζώτου και των εξ αυτού προϊόντων.  
20) Παραγωγής απορρυπαντικών υλών δια χηµικής συνθέσεως.  
21) Παραγωγής γεωργικών φαρµάκων.  
22) Παραγωγής ζακχάρεως.  
23) Χαλυβουργείων παραγωγής µορφοσιδήρου εφ' όσον διαθέτουν κάδους επεξεργασίας.  
24) Παραγωγής οξυγόνου, ασετυλίνης και υγροποιηµένων εν γένει αερίων και  
25) Εις εγκαταστάσεις διϋλίσεως πετρελαίου.  
ΙΙ. Ως αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού ενίων χηµικών βιοµηχανιών ως ανωτέρω, νοείται η 
συνολική αξία των µηχανηµάτων λογιζοµένων ως καινουργών έστω και εάν ηγοράσθησαν και 
εγκατεστάθησαν ως παλαιά ή µεταχειρισµένα, µη συνυπολογιζοµένων των δαπανών 
εγκαταστάσεως αυτών και της αξίας των παντοειδών κτισµάτων και κτιρίων. 

 
Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν 

του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 
Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956 
 

ΠΑΥΛΟΣ  
     Β. 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 


