
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 



ΝΟΜΟΣ 3518 /

Περί κυρώσεως του από 13 Νοέμβριοι/ 1927Ν.Δ. «περί κυρώσεως τουΝ.Δ. της
20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως τον επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτι-
κής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίας».

Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμε-
νον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής.

Άρθρον μόνον

Κυρούται το από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 30
Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτι-
κής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις», δημοσιευθέν εις το
υπ αριθ. 261 (τεύχος Α') της 13 Νοεμβρίου 1927 φύλλον της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, έχον ούτω.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγ-
γέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς
βιομηχανίαις». ^

Κυρούμεν το από 20 Νοεμβρίου 1925 Ν.Δ. «περί ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιο-
μηχανίαις», ως τούτο ετροποποιήθη, έχον ούτω:

Άρθρον 1

Επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος και η χρήσις του τίτλου του
χημικού μόνον *ις. τους έχοντας πτυχίον:

100



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

α) Του χημικού τμήματος της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου, β) Της Σχολής των χημικών μηχανικών του Πολυ-
τεχνείου 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, εφ1

όσον μέχρι τέλους 1927 συμπληρούσι διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν χημικού
εις βιομηχανικήν επιχείρησιν. ^

Άρθρον 2

Πάσα χημική, βιομηχανική επιχείρησις, εις την φύσιν της οποίας ενυπάρ-
χουν κίνδυνοι εκρήξεως ή αναφλέξεως, δηλητηριάσεως ή μολύνσεως, υπο-
χρεούται 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 χημικός 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 κοινω-
νικού συνόλου, λόγω κακής ή αντιεπιοτημονικής χρήσεως, αποθηκεύσεως,
παρασκευής ή επεξεργασίας των χημικών υλών. Απαλλάσσεται ούτος της ως
άνω ευθύνης, εφ' όσον εγγράφως υπέδειξεν εις την επιχείρησιν τα ενδεδειγ-
μένα επιστημονικά μέτρα προς αποφυγήν των εις την φύσιν της επιχειρήσεως
εγκειμένων κινδύνων.

Εν τη περιπτώσει ταύτη η ευθύνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως
ή τον εντεταλμένον Διευθυντήν ή Διαχειριστήν αυτής.

Εις την υποχρέωσιν της προσλήψεως χημικού υπάγονται αϊ εξής Βιομηχα-
νίαι:

Α) Βιομηχανίαι παρέχουσαι κινδύνους εκρήξεως ή αναφλέξεως.
1) Εργοστάσια εκρηκτικών ειδών και πυ ροτεχνουργεία εν γένει. 2) Πυρή νε-

λαιουργεία χρησιμοποιούντα διθειούχον άνθρακα ή βενζίνην και εν γένει αϊ
βιομήχανίαι αϊ χρησιμοποιούσαι εύφλεκτα εκχυλιστικά υγρά. 3) Εργοστάσια
αποοτάξεως ρητίνης (νευτοποιεία). 4) Οινοπνευματοποιεία. 5) Εργοστάσια δι-
θειούχου άνθρακος και λοιπών εύφλεκτων υλών.

Β) Βιομηχανίαι παρέχουσαι κινδύνους δηλητηριάσεως.
1) Εργοστάσια χημικών δηλητηριωδών προϊόντων και λιπασμάτων. 2) Με-

ταλλουργεία μολύβδου, χαλκού, αρσενικού, ψευδαργύρου και λοιπών μετάλ-
λων δηλητηριωδών, είτε εκ της ιδίας αυτών φύσεως είτε εκ των συνοδευου-
σών αυτά προσμίξεων. 3) Χρωματουργεία.

Γ) Βιομηχανίαι παρέχουσαι κινδύνους μολύνσεως.
1) Εργοστάσια παρασκευής οστεοκόλλας, ιχθυοκόλλας, ως και παν εργο-

στάσιον κατεργαζόμενον ζωικά απορρίμματα. 2) Εργοστάσια παρασκευής δια-
τηρημένων τροφών.

Άρθρον 3* ·ν*·\ >

Δίο Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας,. μ£τά
σύμφωνον γνωμοδότηοιν του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Βιομηχανίας, δύ-
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νανται να εφαρμόζονται π διατάξεις του παρόντος νόμου και εις πάσαν άλλην
χημικήν βιομηχανίαν.

Άρθρον 4

Αι παραβάσεις των δι ,τάξεων του παρόντος νόμου διώκονται και τιμωρού-
νται κατά τας διατάξεις ου άρθρου 1 του νόμου 2943 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως εργοπκών τίνων νόμων».

Άρθρον 5

Η ισχύς του παρόνπς, υποβληθησομένου εις την Βουλήν προς κύρωσιν
άμα τη επαναλήψει των ονασιών της, άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις
την Εφημερίδα της Κυβ ρνήσεως, η δε εκτέλεσις τούτου ανατίθεται εις τον
Ημέτερον επί της Εθνικ ς Οικονομίας Υπουργόν.

* ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3 ̂

Περί επεκτάσεως της ε αρμογής του Ν.Δ. της 13 Νοεμβρίου 1927 «περί κυ-
ρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος
χημικού και υποχρεωπκ ς προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανί-
αις» και εις τα εργοοτά α ζυθοποιίας, βυνοποιίας κλπ.
(Αριθ. Εφημ. Κυβερν. 82 τεύχΓ Α', 24 Απριλίου / 17 Μαΐου 1928).

Έχοντες υπ' όψει τ άρθρον 3 του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί
κυρώσεως του Ν.Δ. της 2.) Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος
του χημικού και υποχρε πκής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομη-
χανίαις», προτάσει του Η ..ετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, μετά
σύμφωνον γνωμοδότησι του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, απε-
φασίσαμεν και διατάσσο· εν:

Άρθρον 1

Επεκτείνεται η εφαρ ογή των διατάξεων του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ.
«περί κυρώσεως του Ν., της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγ-
γέλματος του χημικού Λ ι υποχρεωτικής προσλήψεως χημικού εν ταις χημι-
καίς βιομηχανίαις» και ε ς τας κάτωθι βιομηχανίας:

1) Εργοστάσια ζυθορ ιϊας και βυνοποιίας. 2) Εργοστάσια παρασκευής ζυ-
μών. 3) Εργοστάσια παρ<: σκευής σπορέλαιων, εφ' όσον κατεργάζονται τουλά-
χιστον δέκα τόννους η>. ;ρησίως, ως και εις τα εργοστάσια χημικού καθαρι-
σμού ελαίου. 4) ΕργοστΓ πα παρασκευής ανθρακασβεστίου, ασετυλίνης και εν
γένει πεπιεσμένων αέρι ν. 5) Εργοστάσια παρασκευής ζαχαρωδών και αμυλω-
δών προϊόντων, εφ" όσο -απασχολούσι κεφάλαιον τουλάχιστον τριών εκατομ-
μυρίων δραχμών. 6) Εργ' ατάσια οινοποιίας, εφ' όσον απασχολούσι κεφάλαιον
τουλάχιστον τριών εκατό αμυρίων δραχμών. 7) Αλευρομύλους, εφ' όσον έχου-
σιν αλεσπκότητα τουλάν.στον είκοσι τόννων ημερησίως.

'Αρθρον 2
Εκάστη βιομηχανική -.πιχείρησις έκτων εν τω προηγο',τμένΓ ίρθρω αναφε-

ρομένων υποχρεούται, όπως εις περίπτωσιν καθ' ην δεν έχει προσλάβει χημι-
κόν επιστήμονα εκ των εν τω άρθρω 1 του ως άνω Ν.Δ. οριζομένων, δια την
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υπεύθυνον εποπτείαν και τεχνικήν διεύθυναν των χημικών εργασιών αυτής,
προβή εις την πρόσληψιν τοιούτου, εντός 2 μηνών από της ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος και υποβολή σχετικήν δήλωσιν, μετ' αντιγράφου του
πτυχίου, εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν και εις το Υπουργείον Εθνικής
Οικονομίας (Τμήμα εργασίας). Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπάγεται και ως
προς πάντας τους λοιπούς εις τας εργασίας αυτής χρησιμοποιούμενους χη-
μικούς.

' Αρθρον 3

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος διώκεται και τιμωρείται κατά
τας διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2943 «περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως εργατικών τίνων νόμων».

'Αρθρον 4

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

* ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του νόμου 3518 «περί κυρώσεως του από 13
Νοεμβρίου 1927Ν.Δ. περί κυρώσεως τουΝ,Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκή-
σεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις
χημικαίς βιομηχανίαις» και εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως,
φαρμακευτικών ειδών κλπ.

(Αριθ. Εφημερ. Κυβερνήσεως 67, τεύχος Α'. 7/16 Φεβρουαρίου 1934).

' Εχοντες υπ' όψει το άρθρον 3 του νόμου 3518 «περί κυρώσεως του από
13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ.», 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 Εθνι-
κής Οικονομίας Υπουργού, μετά σύμφωνον γνωμοδότηση/ του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου Βιομηχανίας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3518 «περί κυρώσεως
του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου
1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλή-
ψεως 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.
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στ) Εις τα βαφεία και λευκαντήρια των κλωστοϋφαντουργείων και υφαντή-
ριων, των απασχολούντων εν συνόλω κεφάλαια άνω των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) δραχμών.

ζ) Εις τα εργοστάσια υελουργίας.
η) Εις τα εργοστάσια τσιμεντοποιίας.
θ) Εις τα εργοστάσια οξοποιίας, τα κατεργαζόμενα άνω του ενός εκατομ-

μυρίου (1.000.000) λίτρων οταφίδος ετησίως.
ι) Εις τας βιομηχανίας των οξέων.
ία) Εις τας βιομηχανίας των λιπασμάτων.
ιβ) Εις τας βιομηχανίας σοκολατοποιίας τας απασχολούσας εν συνόλω κε-

φάλαια άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.
ιγ) Εις τας βιομηχανίας χαρτοποιίας τας απασχολούσας εν συνόλω κεφα-

λαία άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και
ιδ) Εις τας εγκαταστάσεις καθαρισμού ποσίμου ύδατος εις ας πόλεις υφί-

στανται τοιούτοι και έχουσας πληθυσμόν άνω των πεντήκοντα χιλιάδων
(50.000) κατοίκων.

•V. . .-53. · "Ι *.

Άρθρον 2

Εκάστη βιομηχανική επιχείρησις εκ των εν τω προηγουμένου άρθρω αναφε-
ρομένων υποχρεούται όπως εις περίπτωσιν καθ' ην δεν έχει προσλάβη χημι-
κόν 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 ισχύ-
ος του παρόντος και υποβολή σχετικήν δήλωσιν μετ' αντιγράφου του πτυχίου
εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν και εις την Επιθεώρησιν Εργασίας εις
την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται το εργοοτάσιον.

Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπόκειται και ως προς πάντας τους λοιπούς εις
τας εργασίας αυτής χρησιμοποιούμενους χημικούς.

Εις τας αυτάς υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων υπόκεινται και αϊ
βιομηχανικοί επιχειρήσεις εις ας επεξετάθησαν αϊ περί υποχρεωτικής προσλή-
ψεως χημικών διατάξεις δια του από 24 Απριλίου 1928 Διατάγματος, καταρ-
γούμενης πάσης τυχόν αντιθέτου διατάξεως τούτου.

Άρθρον 3

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος διώκεται και τιμωρείται κατά
τας διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2943 «περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως εργατικών τίνων νόμων».

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν τοις αλευρομύλοις.

(Αριθ. Εφημ. Κυβερνήσεως 189 Τεύχος Α', της 28/31 Μοδου 1930).

Έχοντες υπ' όψει 1) το άρθρον 19 του Ν.Δ. της 13 Νοεμβρίου 1929, ως
τούτο ετροποποιήθη κυρωθέν δια του νόμου 4573, 2) τον νόμον 3518, περί
κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί κυρώσεως του ΝΑ της 20

.;·' '".
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Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του χημικού και υποχρε-
ωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις», και 3) το από 24
Απριλίου 1928 Διάταγμα «περί επεκτάσεως της εφαρμογής του Ν.Δ. της
13/11/1927 «περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20/11/1925 περί ασκήσεως του
επαγγέλματος χημικού κλπ.» μετά σχετικήν γνωμοδότησιν του ΣυμβουΑίου
Επικρατείας, προτάσει δια των επί των Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας
υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

1) Πας αλευροβιομήχανος, δΓ ίδιον λογαριασμόν εργαζόμενος, ούτινος ο
μύλος έχει δυνατή ν αλεοτικότητα ημερησίως εις σίτον 25.000 χιλιόγραμμων
τουλάχιστον, υποχρεούται εις την πρόσληψιν χημικού εκ ίων εν άρθρω 1 του
νόμου 3518 αναφερομένων, δια την τεχνικήν εποπτείαν των εργασιών του
αλευρομύλου.

2) Επιτρέπεται εγκρίσει του Υπουργού επί των Εσωτερικών, μετά γνώμην
του Γενικού Χημείου, η εξυπηρέτησις ανάδύο ή πλειοτέρων αλευρομύλων δι'
ενός χημικού, εφ' όσον η ημερησία αλεοτικότης πάντων δεν υπερβαίνει εν
συνόλω τα 25.000 χιλιόγραμμα.

' Αρθρον 2

1) Ο χημικός ο διευθύνων τας σχετικός εργασίας της επιχειρήσεως είναι
προσωπικώς υπεύθυνος κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3518 και
ιδία δια την καλήν ποιότητα του σίτου, την κατασκευήν και συντήρησιν των
παραγομένων και εις την κατανάλωσιν προσφερομένων αλεύρων, ως και δια
πάσαν τυχόν νοθείαν αυτών.

2) Απαλλάσσεται ο χημικός της ως άνω ευθύνης, εφ' όσον εγγράφως υπέ-
δειξεν εις την επιχείρησιν τας συνεπείας της μη τηρήσεως των μέτρων, δι" ων
εξασφαλίζεται η καλή συντήρησις του σίτου και η καλή κατασκευή και συντή-
ρησις των αλεύρων, ως και της νοθείας αυτών.

3) Η έγγραφος αύτη διαμαρτυρία υποβάλλεται εν αντιγράφω, τόσον προς
το Υπουργείον επί των Εσωτερικών, όσον και προς το Γενικόν Χημείον του
Κράτους.

Εν τη περιπτώσει ταύτη η ευθύνη βαρύνει τον ιδιοκτήτην της επιχειρήσε-
ως ή τον εντεταλμένον διευθυντήν ή διαχειριστήν αυτής.

' Αρθρον 3

1) Ο χημικός εκάστου αλευρομύλου οφείλει υπ' ευθύν,ρ/ του να τηρή
βιβλίον συντεταγμένον κατά τον υπό του Γενικού Χημείου του Κράτους κα-
θοριζόμενον τύπον, μονογεγραμμένον δε και ηριθμημένον κατά φύλλον υπό
της υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Διευθυντού της
Αγορανομικής Υπηρεσίας παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών.

2) Εν τω βιβλίω τούτω υποχρεούται να εγγραφή καθ' εκάστην, κατά χρονο-
λογικήν σειράν και άνευ διακοπών, διαγραφών, διορθώσεων και ξεσμάτων, πά-
σαν πράξιν αφορώσαν τον αλευρόμυλον και τας ενδείξεις των τυχόν δια τον
έλεγχαν του αλεθομενού σίτου τοποθετημένων αυτομάτων πλαστιγγών. Εν τω
βιβλίω τούτω αναγράφεται:
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α) ο εκάστοτε εισαγόμενος σίτος εις τον αλευρόμυλον εις χιλιόγραμμα.
β) η προέλευσις, το είδος και η ποιότης αυτού.
γ) το ειδικόν βάρος, το ποσόν των ξένων υλών, της υγρασίας, της γλοιίνης,

της οξύτητος, της τέφρας και των πιτύρων.
δ) το ποσόν του αλεθομένου σίτου κατ' είδος, ποιότητα και προέλευσιν.
ε) τα παραγόμενα τελικά προϊόντα της αλέσεως του σίτου κατά ποιότητας

μετά των αποτελεσμάτων των σχετικών αναλύσεων και αναλογιών σίτου εις την
σύνθεσιν εκάστης ποιότητος.

στ) τα εξαγόμενα ποσά αλεύρων κατά ποιότητας ως και των πιτύρων επί τη
βάσει των εκδιδομένων διπλοτύπων αποδείξεων εξαγωγής.

3) Απόσπασμα ακριβές του κατά το άρθρον 2 τηρουμένου βιβλίου δέον να
υποβάλληται καθ' εβδομάδα προς το Υπουργείον των Εσωτερικών και το Γενι-
κόν Χημείον του Κράτους. *""

ί

Άρθρον 4

Ο χημικός εκάστου αλευρομύλου, οφείλει να τηρή ίδιον βιβλίον των παρ'
αυτού ενεργούμενων χημικών αναλύσεων του σίτου και των αλεύρων. Το βι-
βλίον τούτο δέον επίσης να είναι μονογραφήμένον και ηριθμημένον υπό της
υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

' Αρθρον 5

1) Οι επιθεωρηταί και οι χημικοί του Γενικού Χημείου του Κράτους ασκού-
σι πλην των αστυνομικών και δικαστικών αρχών αυτεπαγγέλτως διαρκή έλεγ-
χον επί των αλευρομύλων.

2) ' Εχουσι το δικαίωμα ούτοι να επισκέπτωνται εις οιανδήποτε ώραν και
καθ' ον έτι χρόνον ο αλευρόμυλος δεν εργάζεται, το εργοστάσιον κα^ήχτ^α
σχετιζόμενα προς αυτό οικήματα και αποθήκας και να ελέγχωσι τον εισάγαμε -
νον και αλεθόμενον σίτον, τα παραγόμενα άλευρα και να θεωρώσι τα κατά τα
προηγούμενα άρθρα 2 και 3 βιβλία, έτι δε να προβαίνωσιν εις έρευνας προς
ανακάλυψιν παραβάσεων των σχετικών νόμων.

Άρθρον 6

1) Εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος οι κατά το άρθρον 1
υπόχρεοι προς πρόσληψιν χημικού αλευροβιομήχανοι, οι έχοντες εν ενεργεία
εργοστάσια, οφείλουσιν όπως δια της αστυνομικής αρχής του τόπου των υπο-
βάλλωσι τόσον εις το Υπουργείον των Εσωτερικών, όσον και εις το Γενικόν
Χημείον του Κράτους, υπεύθυνον δήλωσιν περί της ημερησίας δυνατής αλε-
στικότητος εις σίτον. του μύλου των, καθώς και το όνομα του υπ' αυτών προσ-
ληφθέντος υπευθύνου χημικού, συμφώνως τω άρθρω 1 του παρόντος Διατάγ-
ματος.

2) Δια τους εν τω μέλλοντι ιδρυθησομένους αλευρομύλους, οι ιδιόκτητοι
τούτων υποβάλλονται εις τας αυτάς διατυπώσεις, εντός της ιδίας προθεσμίας.

3) Η εξακρίβωσις της ημερησίας δυνατής αλεστικότητος γίνεται παρ' επι-
τροπής, αποτελούμενης εκ τριών μελών οριζομένων υπό του Υπουργού των
Εσωτερικών, προτάσει του Γενικού Χημείου.

.. .*Υν ,̂ Λ - .>
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4) Ο προσδιορισμός της ημερησίας δυνατής αλεσπκότητος του αλευρομύ-
λου ορίζεται παρά της επιτροπής ταύτης, δια πρωτοκόλλου προσυπόγραφα με-
νού υπό του αλευροβιομηχάνου ή παρ αντιπροσώπου του. Αγραμμάτου αυτού
όντος ή απόντος ή αποποιούμενου να υπογραφή, γίνεται περί τούτου μνεία.

5) Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ των μελών της κατά την προηγουμένηγ
παράγραφύν επιτροπής,"ή ενστάσεως του «λε-βροβιομηχάνου,'υποβαλλομέ-
νης νομίμως εις το Υπουργείον των Εσωτερικών εντός 15 ημερών από της
κοινοποιήσεως του σχετικού πρωτοκόλλου, αποφαίνεται αμετακλήτως το κατά
το άρθρον 6 του νόμου 4328 Συμβούλριον της Χημικής Υπηρεσίας.
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