
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 7 Φεβρουαρίου 1934 
 
Περί επεκτάσεως της εφαρµογής του νόµου 3518 «περί κυρώσεως του από 13 Νοεµβρίου 
1927 νµθ. ∆ιατάγµατος της 20 Νοεµβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού 
και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τα 
εργοστασία σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρµακευτικών ειδών κ.λπ.. 
(ΦΕΚ 67/Α/16-2-34) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Έχοντες υπόψη το άρθρο 3 του 3518 «περί κυρώσεως του από 13 Νοεµβρίου 1927 Ν.∆», περί 
κυρώσεως του ν.δ της 20 Νοεµβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και 
υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις», προτάσει του ηµετέρου επί 
της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού, µετά σύµφωνον γνωµοδότησιν του Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου Βιοµηχανίας, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 

Άρθρον 1. 
Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3518 «περί κυρώσεως του από 13 
Νοεµβρίου 1927 νοµοθετικού διατάγµατος περί κυρώσεως του Ν.∆. της 20 Νοεµβρίου 1925 
περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικού προσλήψεως χηµικών εν ταις 
χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τας κάτωθι βιοµηχανίας:  
α΄) Εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως.  
β΄) Εις τα εργοστάσια φαρµακευτικών ειδών.  
γ΄) Εις τας βυρσοδεψικάς επιχειρήσεις, τας απασχολούσας κεφάλαια εν συνόλω άνω των πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.  
δ΄) Εις τα σαπωνοποιεία, τα απασχολούντα εν συνόλω κεφάλαια άνω των τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000) δραχµών.  
ε΄) Εις τας βιοµηχανίας αεριούχων ποτών τας απασχολούσας εν συνόλω κεφάλαια άνω των 
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) δραχµών. 
στ΄) Εις τα βαφεία και λευκαντήρια των κλωστοϋφαντουργείων και υφαντηρίων, των 
απασχολούντων εν συνόλω κεφάλαια άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.  
ζ΄) Εις τα εργοστάσια υελουργίας.  
η΄) Εις τα εργοστάσια τσιµεντοποιΐας.  
θ΄) Εις τα εργοστάσια οξοποιϊας, τα κατεργαζόµενα άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
λιτρών σταφίδος ετησίως. – 
ι΄) Εις τας βιοµηχανίας των οξέων.  
ια΄) Εις τας βιοµηχανίας των λιπασµάτων.  
ιβ΄) Εις τας βιοµηχανίας σοκολατοποιΐας τας απασχολούσας εν συνόλω κεφάλαια άνω των 
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) δραχµών.  
ιγ΄) Εις τας βιοµηχανίας χαρτοποιϊας τας απασχολούσας εν συνόλω κεφάλαια άνω των δέκα 
εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών και  
ιδ΄) Εις τας εγκαταστάσεις καθαρισµού ποσίµου ύδατος, εις ας πόλεις υφίστανται τοιαύται και 
εχούσας πληθυσµόν άνω των πεντήκοντα χιλιάδων (50.000.000) κατοίκων. 

 
Άρθρον 2. 

 
Εκάστη βιοµηχανική επιχείρησις εκ των εν τω προηγουµένω άρθρω αναφεροµένων 
υποχρεούται όπως, εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν έχει προσλάβει χηµικόν επιστήµονα εκ των εν 
άρθρω 1 του ως άνω νόµου οριζοµένων, δια την υπεύθυνον εποπτείαν και τεχνικήν διεύθυνσιν 
των χηµικών εργασιών αυτής, προβή εις πρόσληψιν τοιούτου εντός δύο µηνών από της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και υποβάλη σχετικήν δήλωσιν µετ’ αντιγράφου του πτυχίου 
εις την αρµοδίαν Αστυνοµικήν Αρχήν και εις την Επιθεώρησιν Εργασίας, εις την περιφέρειαν 
της οποίας υπάγεται το εργοστάσιον.  



Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπόκειται και ως προς πάντας τους λοιπούς εις τας εργασίας αυτής 
χρησιµοποιουµένους χηµικούς.  
Εις τας αυτάς υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων υπόκεινται και αι βιοµηχανικαί 
επιχειρήσεις εις ας επεξετάθησαν αι περί υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών διατάξεις δια του 
από 24 Απριλίου 1928 διατάγµατος, καταργουµένης πάσης τυχόν αντιθέτου διατάξεως τούτου. 

 
Άρθρον 3. 

 
Πάσα παραβάσις των διατάξεων του παρόντος διώκεται και τιµωρείται κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 1 του νόµου 2943 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινων νόµων». 
Εις τον ηµέτερον επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1934 
 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ 

 
Ο επί της Εθν. Οικονοµίας Υφυπουργός 

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


