
ΝΟΜΟΣ: 3518/1928 
 
Περί κυρώσεως του από 13 Νοεµβρίου 1927 Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος «περί κυρώσεως 
του Ν.∆. της 20 Νοεµβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και 
υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις».  
(ΦΕΚ 80/Α/14-5-28) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Έχοντες υπόψει το άρθρο 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον νόµον, ψηφισθέντα υπό 
της Βουλής. 

 
Άρθρον µόνον 

 
Κυρούται το 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», δηµοσιευθέν εις το υπ’ αριθ. 261/Α της 13 νοεµβρίου 1927 φύλον της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, έχον ούτω: 

 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

 
Περί κυρώσεως του ν.δ της 20 Νοεµβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και 
υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Έχοντες υπόψη την από 27 Αυγούστου απόφασιν της Βουλής «περί των ν.δ της ∆ικτατορικής 
περιόδου και εκδόσεως ν.δ επί ζητηµάτων επειγούσης φύσεως» και τα πρακτικά των υπό 
στοιχείων Κζ της 10 Νοεµβρίου 1927 συνεδριάσεως της κατά το άρθρον 77 του Συντάγµατος 
Κοινοβουλευτικής επί της Εθνικής Οικονοµίας Επιτροπής, προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού 
Συµβουλίου απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 
Επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος και η χρήσις του τίτλου του χηµικού µόνον εις τους 
έχοντας πτυχίον.  
α΄. Του χηµικού τµήµατος της σχολής των Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών 
Πανεπιστηµίου.  
β΄. Της Σχολής των χηµικών-µηχανικών του Πολυτεχνείου.  
γ΄. Της Σχολής των Φυσικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου προ του χωρισµού αυτής εις 
φυσικόν και χηµικόν τµήµα.  
δ΄. Ισοτίµου χηµικής σχολής ξένου Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου.  
Εξαιρετικώς επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος χηµικού εις τους πτυχιούχους της 
διαλυθείσης βιοµηχανικής Ακαδηµίας Ρουσοπούλου, εφ’ όσον µέχρι τέλους 1927 συµπληρούσι 
διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν χηµικού εις βιοµηχανικήν επιχείρησιν. 

 
Άρθρον 2. 

 
Πάσα χηµική, βιοµηχανική επιχείρησις εις την φύσιν της οποίας ενυπάρχουν κίνδυνοι εκρήξεως 
ή αναφλέξεως, δηλητηριάσεως ή µολύνσεως, υποχρεούται εις την πρόσληψιν χηµικού εκ των εν 
άρθρω 1 αναφεροµένων δια την τεχνικήν εποπτείαν και διεύθυνσιν των χηµικών εργασιών 
αυτής. 



Ο εν λόγω χηµικός διευθύνει τας χηµικάς εργασίας της επιχειρήσεως ευθυνόµενος δια παν 
ατύχηµα εκ των εργασιών τούτων, θέτον εν κινδύνω την ζωήν ή την υγείαν του εργαζοµένου 
προσωπικού, των περιοίκων ή του κοινωνικού συνόλου, λόγω κακής ή αντιεπιστηµονικής 
χρήσεως αποθηκεύσεως, παρασκευής ή επεξεργασίας των χηµικών υλών. Απαλλάσσεται ούτος 
την ως άνω ευθύνης, εφ’ όσον εγγράφως υπέδειξεν εις την επιχείρησιν τα ενδεδειγµένα 
επιστηµονικά µέτρα προς αποφυγήν των εις την φύσιν της επιχειρήσεως εγκειµένων κινδύνων. 
Εν τη περιπτώσει ταύτη η ευθύνη βαρύνει τον ιδιοκτήτην της επιχειρήσεως ή τον εντεταλµένον 
∆ιευθυντήν ή ∆ιαχειριστήν αυτής.  
Εις την υποχρέωσιν της προσλήψεως χηµικού υπάγονται αι εξής Βιοµηχανίαι:  
Α) Βιοµηχανίαι παρέχουσαι κινδύνους εκρήξεως ή αναφλέξεως.  
1. Εργοστάσια εκρηκτικών ειδών και πυροτεχνουργεία εν γένει.  
2. Πυρηνελαιουργεία χρησιµοποιούντα διθειούχον άνθρακα ή βενζίνην και εν γένει αι 
βιοµηχανίαι αι χρησιµοποιούσαι εύφλεκτα εκχυλιστικά υγρά.  
3. Εργοστάσια αποστάξεως ρητήνης (νευτοποιεία).  
4. Οινοπνευµατοποιεία.  
5. Εργοστάσια διθειούχου άνθρακος και λοιπών ευφλέκτων υλών.  
Β) Βιοµηχανία παρέχουσαι κινδύνους δηλητηριάσεως.  
1. Εργοστάσια χηµικών δηλητηριωδών προϊόντων και λιπασµάτων.  
2. Μεταλλουργεία µολύβδου, χαλκού, αρσενικού, ψευδαργύρου και λοιπών µετάλλων 
δηλητηριωδών είτε εκ της ιδίας αυτών φύσεως είτε εκ των συνοδευουσών αυτά προσµίξεων.  
3. Χρωµατουργεία.  
Γ) Βιοµηχανίαι παρέχουσαι κινδύνους µολύνσεως.  
1. Εργοστάσια παρασκευής οστεοκόλλας, ιχθυοκόλλας, ως και παν εργοστάσιον 
κατεργαζόµενον ζωικά απορρίµµατα.  
2. Εργοστάσια παρασκευής διατηρουµένων τροφών. 
 

Άρθρον 3. 
 

∆ια ∆ιαταγµάτων προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, µετά σύµφωνον 
γνωµοδότησιν του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Βιοµηχανίας, δύνανται να εφαρµόζονται αι 
διατάξεις του παρόντος νόµου και εις πάσαν άλλην χηµικήν βιοµηχανίαν. 
 

Άρθρον 4. 
 

Αι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου διώκονται και τιµωρούνται κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου 2943 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών 
τινών νόµων». 
 

Άρθρον 5. 
 
Η ισχύς του παρόντος υποβληθησοµένου εις την Βουλήν προς κύρωσιν άµα τη επαναλήψει των 
εργασιών της, άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η δε 
εκτέλεσις τούτου ανατίθεται εις τον Ηµέτερον επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργόν. 
 

Εν Αθήναις τη 13 Νοεµβρίου 1927 
 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ 

 
Το Υπουργικόν Συµβούλιον 

Ο Πρόεδρος 
Αλ. Ζαΐµης 

 



Τα Μέλη 
Α. Μιχαλακόπουλος, Θ. Τουρκοβασίλης, Θ. Νικολούδης, Ν. Βελέντζας, Ι. Μεταξάς, Α. 
Παπαναστασίου, Μ. Κίρκος, Α. Μαζαράκης, Π. Μερλόπουλος, Α. Μπακάλµπασης. 

 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον εκδοθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 

 
Εν Αθήναις τη 24 Απριλίου 1928 

 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

                                        ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ 
 

Ο επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργός 
                                                        Ν. Βελέντζας 
 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

Εν Αθήναις τη 26 Απριλίου 1928 
 

Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 
Θ. Τουρκοβασίλης 


