
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13ης Νοεµβρίου 1927 
 
Περί κυρώσεως του Ν. ∆. «περί επεκτάσεως της Ελληνικής Μεταλλευτικής νοµοθεσίας εις 
Θράκην κλπ.». 

 
Κυρούται τροποποιούµενον το από 7 ∆/βρίου 1925 Ν. ∆ιάταγµα «περί επεκτάσεως της 

Ελληνικής Μεταλλευτικής Νοµοθεσίας εις Θράκην κλπ», έχον ούτω µετά των τροποποιήσεών 
του. 

Άρθρ. 1. Από της ηµέρας της ισχύος του παρόντος εις το Τµήµα της Θράκης το οποίον 
υπήχθη εις την Ελληνικήν κυριαρχίαν δυνάµει των µετά τον Ευρωπαΐκόν πόλεµον συνθηκών 
επεκτείνεται η εν τη λοιπή Ελλάδι ισχύουσα Νοµοθεσία περί µεταλλείων, λατοµείων και περί 
Ταµείο µεταλλευτών και Ταµείων αλληλοβοηθείας πλην των νόµων 529, 530, 531. Αι εν 
Θράκη σκωρίαι (προϊόντα καµινείας) αρχαίων εκµεταλλεύσεων ανήκουσιν εις το Κράτος. 

Άρθρ. 2. Εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξ µηνών από της ισχύος του παρόντος νόµου οι 
έχοντες κεκτηµένα δικαιώµατα κατά τας διεθνείς συνθήκας επί µεταλλείων, ορυχείων και 
λατοµείων εν Θράκη, ισχυρά κατά την ηµέραν της καταλήψεως της Θράκης υπό των 
Ελληνικών στρατευµάτων οφείλουσι να υποβάλωσιν ανανεωτικάς αιτήσεις περιγραφούσας τα 
δικαιώµατα αυτών και εκδικαζοµένας διοικητικώς. – «∆ια Π. ∆ιατάγµατος προτάσει του 
Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας εκδιδοµένου δύναται να παραταθή η προς υποβολήν 
ανανεωτικών αιτήσεων, ως και των αποδεικτικών εγγράφων των δικαιωµάτων επί µεταλλείων 
κ.λπ. επί καταβολή του νοµίµου παραβόλου, µέχρι της κατά την µεθεποµένην παράγραφον 
εκδικάσεως των υποβεβληµένων ήδη αιτήσεων». Αι αιτήσεις αύται συνοδεύονται υπό των 
σχετικών τίτλων, σχεδιαγραµµάτων ή άλλων εγγράφων εν πρωτοτύπω και εν επισήµω 
µεταφράσει. Οι µη υποβαλόντες εντός της προθεσµίας ταύτης ανανεωτικήν αίτησιν µετά των 
σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, θεωρούνται παρητηµένοι των δικαιωµάτων αυτών, µη 
προασαπαιτουµένης ουδεµιάς περαιτέρω διαδικασίας. Αι σχετικαί αιτήσεις εκδικάζονται υπό 
του κατά τον νόµον 186 ∆ιοικ. ∆ικαστηρίου των µεταλλείων κατά τα δια ∆/τος 
καθορισθησόµενα. Εν αµφιβολία η περί της ισχύος του δικαιώµατος απόδειξις, συµφώνως τοις 
τέως ισχύουσι νόµοις βαρύνει τον ενδιαφερόµενον κατά τι το πραγµατικόν, και το νοµικόν 
µέρος. Τα υπό του ∆ικαστηρίου κρινόµενα ως ισχυρά κεκτηµένα δικαιώµατα επί µεταλλείων, 
ορυχείων και λατοµείων εν Θράκη παραµένουσι σεβαστά, αλλ' υπόκεινται εφεξής εις την 
Ελληνικήν Νοµοθεσίαν, πλην της εν τίτλω αυτών καθοριζοµένης χρονικής ισχύος ήτις 
παραµένει η αυτή. 

Άρθ. 3. Κατά την πρώτην τριετίαν τα µη δικαστικώς παρακεχωρηµένα µεταλλεία Θράκης 
δύνανται να εξαιρεθώσιν υπέρ του ∆ηµοσίου, οπότε ενεργείται εκµετάλλευσις αυτών κατά τας 
περί ∆ηµοσίων µεταλλείων διατάξεις. - Οι εξαιρούµενοι χώροι καθορίζονται δι' αποφάσεως, 
του Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
- Εις τους έχοντας κατά την εποχήν της εξαιρέσεως του χώρου νόµιµα δικαιώµατα προς 
παραχώρησιν του χώρου τούτου καταβάλλονται υπό του ∆ηµοσίου 5% των καθαρών κερδών 
κατά τα δια ∆ιατάγµατος καθορισθησόµενα. 

Άρθρ. 4. ∆ια ∆ιαταγµάτων προτάσει του επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού µετά 
γνωµοδότησιν του κατά τον Νόµον 714 Ειδικού Μεταλλευτικού Συµβουλίου δύνανται ν' 
ανακληθώσι διατάγµατα ή Υπουργικαί αποφάσεις, δι' ων εξηρέθησαν υπέρ του ∆ηµοσίου 
Μεταλλευτικαί εν ταις Νέαις Χώραι περιοχαί, κατά τον νόµου 530 ή κατά τον παρόντα νόµον. - 
Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να περιορισθή έκτασις των εξαιρεθέντων χώρων 
αφαιρουµένων των κριθέντων αγόνων τµηµάτων. - Αι τυχόν υφιστάµεναι συµβάσεις µετά του 
∆ηµοσίου επί τινων τµηµάτων των ως άνω περιοχών παραµένουσιν ισχυραί µέχρι της λήξεως 
ήτις οπωσδήποτε διαλύσεως των συµβάσεων τούτων. 

Άρθρ. 5. Εφεξής τα παραχωρητήρια ∆ιατάγµατα µεταλλείων προκαλούνται µόνον υπό 
τουΥπουργού της Εθνικής Οικονοµίας κατά την υπό των εν ισχύϊ Νόµων οριζοµένην 
διαδικασίαν. ∆ια πάσαν όµως απερχοµένην βραδύτερον µεταβολήν εις την ιδιοκτησίαν του 
µεταλλείου δι' ην µέχρι τούδε απητείτο διάταγαµ (π.χ. µεταβίβασιν, αποδοχήν παραιτήσεως, 



απαγγελίαν εκπτώσεως κλπ), εφεξής εκδίδεται απόφασις του Υπουργού της Εθνικής 
Οικονοµίας. 

Άρθρ. 6. Μετά σύµφωνον γνώµην του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας των 
Μεταλλείων επιτρέπεται η δωρεάν λήψις λίθων και λοιπών υλικών εκ δηµοσίων λατοµείων µη 
διατελούντων υπό εκµετάλλευσιν δι' οικοδοµικάς ανάγκας και ουχί προς εµπορίαν, 
προκειµένου περί συνοικισµών, ων ο πληθυσµός δεν υπερβαίνει τας τρεις χιλιάδας κατοίκους. - 
Οµοίως επιτρέπεται η επί χώρων ανηκόντων εις το ∆ηµόσιον λατόµησις προϊόντων λατοµείων 
απαραιτήτων δια την εκµετάλλευσιν παρακειµένων µεταλλείων (π.χ. δια λιθογόµωσιν των 
υπογείων έργων, ανέγερσιν οικηµάτων κλπ.). 

Άρθρ. 7. Αι υπό των άρθρων 8 και 18 παρ. 2 του Νόµου 2948 προβλεπόµεναι υπέρ των 
βιοµηχανιών εύνοιαι επεκτείνονται εφεξής και επι των µεταλλείων οσάκις απαιτεί τούτο η 
εκµετάλλευσις αυτών, η παραχώρησις όµως των ευνοιών τούτων συντελείται δι' αποφάσεως 
του υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας µετά σύµφωνον γνωµοδότησιν του κατά νόµον 714 
Ειδικού Μεταλλευτικού Συµβουλίου. - Επίσης τα µεταλλεία απολαύουσι του ευεργήµατος του 
προβλεποµένου υπό του άρθρου 13 του ιδίου ως άνω Νόµου 2948 κατά την εν αυτώ ορισµένην 
διαδικασίαν. 

Άρθρ. 8. Ο έλεγχος της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως 
εξυπηρετουσών τα µεταλλεία (π.χ. οικηµάτων µηχανών, σιδηρ. γραµµών κ.λπ.) ενεργείται υπό 
της υπηρεσίας των µεταλλείων του Υπουργείου της Εθνικής Οικονοµίας ήτις χορηγεί και τας 
τυχόν προς εγκατάστασιν απαιτουµένας αδείας. 

Άρθρ. 9. Αι εκβολάδες (µεταλλούχοι ύλαι εξορυχθείσαι εις αρχαιοτέραν εποχήν και µη 
υποστάσαι καµινείαν) ανήκουσιν εις τον κύριον του µεταλλείου. Αι τυχόν υφιστάµεναι 
παραχωρήσεις εκβολάδων επί τη βάσει προγενεστέρων νόµων παραµένουσι σεβασταί. 

Άρθρ. 10. Εφεξής η µία των δύο θέσεων µηχανικών µεταλλείων, της Επιθεωρήσεως 
µεταλλείων πρώτης Περιφερείας υπάγεται εις την κεντρικήν υπηρεσίαν της ∆/σεως 
Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

Άρθρ. 11. ∆ια πάσαν εφεξής υποβαλλοµένην ένστασιν ή έφεσιν εκδικαζοµένην υπό του 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου των Μεταλλείων δέον να προσάγηται επί ποινή απαραδέκτου της 
ενστάσεως ή εφέσεως, γραµµάτιον εισπράξεως δραχµών 300. - Η αυτή καταβολή οφείλεται και 
δια πάσαν ανανεωτικήν αίτησιν δικαιωµάτων επί µεταλλείων εν Θράκη, εκδικαζοµένων υπό 
του αυτού ∆ικαστηρίου επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως. - Εις τους συµµετέχοντας προς 
κατάρτισιν του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων παρέχεται αµοιβή κατά συνεδρίαν δραχ. 
Εκατόν. 

Άρθρ. 12 - 13.(Παραλείπονται ως περιέχοντα διατάξεις περί τοποθετήσεως διοικ. 
υπαλλήλων) 

Άθρθ. 14. Εξ ουδεµιάς διατάξεως του παρόντος ή των δυνάµει τούτου εκδοθησοµένων 
διαταγµάτων δύναται να προκύψη αγωγή κατά του ∆ηµοσίου. - ∆ια ∆ιαταγµάτων καθορίζονται 
και αι λοιπαί λεπτοµέρειαι του παρόντος Νόµου. 

  


