
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 20 Νοεµβρίου 1925 
 
Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν 
ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις. 
(ΦΕΚ 20/Α/26-11-25) 

 
Άρθρ. 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 του 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 Ροσοπούλου, εφ' όσον έχουν µέχρι ης 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου υπηρεσίαν χηµικού εις βιοµηχανικήν επιχείρησιν 
τουλάχιστον τριών ετών. 

Άρθρ. 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 εργατών 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 της ως άνω ευθύνες, 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 διευθυντήν ή διαχειριστήν αυτής. - Εις την υποχρέωσιν της 
προσλήψεως χηµικού υπάγονται αι εξής βιοµηχανίαι: - Α΄ ) Βιοµηχανίαι παρέχουσι κινδύνους 
εκρήξεως ή αναφλέξεως. 1. Εργοστάσια εκρηκτικών ειδών και πυροτεχνουργεία εν γένει. 2. 
Πυρηνελαιουργεία χρησιµοποιούντα διθειούχον άνθρακα ή βενζίνη και εν γένει αι βιοµηχανίαι 
αι χρησιµοποιούσαι εύφλεκτα εκχυλιστικά υγρά. 3. Εργοστάσια αποστάξεως ρητίνης 
(νεφτοποιεία). 4. Οινοπενυµατοποιεία. 5. Εργοστάσια διθειούχου άνθρακος και λοιπών 
ευφλέκτων υλών. -Β΄) Βιοµηχανίαι 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 προσµίξεως. 3. Χρωµατουργία. Γ΄) Βιοµηχανίαι παρέχουσαι 
κινδύνους µολύνσεως. -1. Εργοστάσια παρασκευής οστεοκόλλας, ιχθυοκόλλας ως και παν 
εργοστάσιον κατεργαζόµενον ζωϊκά απορρίµµατα. -2. Εργοστάσια παρασκευής διατηρηµένων 
τροφών. 

Άρθρ. 3. ∆ια ∆ιαταγµάτων προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας µετά 
σύµφωνον γνωµοδότησιν του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Βιοµηχανίας δύνανται να 
εφαρµόζωνται αι διατάξεις του παρόντος Νόµου και εις πάσαν άλλην χηµικήν βιοµηχανίαν. 

Άρθρ. 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 τινων Νόµων". 

Άρθρ. 5. Η ισχύς του παρόντος, άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


