
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 210/73 
 

Περί Μεταλλευτικού Κώδικος. 
(ΦΕΚ 277/Α/5-10-73) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 
Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Α΄ 

ΓΕΝΙΚAI ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Άρθρον 1. 
Ορυκταί ύλαι. 

 
∆ια την εφαρµογήν του παρόντος αι ορυκταί ύλαι, αύται εύρηνται εις την φύσιν, 

διακρίνονται από νοµικής απόψεως εις µεταλλευτικά ορυκτά ή µεταλλεύµατα και εις ατοµικά 
ορυκτά. 

 
Άρθρον 2. 

Μεταλλευτικά ορυκτά. 
 
1. Ως µεταλλευτικά ορυκτά ή µεταλλεύµατα θεωρούνται αι κάτωθι ορυκταί ύλαι,  
α) Τα µέταλλα εις αυτοφυή κατάστασιν (οίον χαλκός, χρυσός κ.λπ) 
β) Αι ενώσεις απάντων των µετάλλων (οίον αργιλλίου, αργύρου, αρσενικού, αντιµονίου, 

βαναδίου, βαρίου, βισµουθίου, βολφραµίου, καλίου, ζιρκονίου, καδµίου, κασσιτέρου, 
κοβαλτίου, λευκοχρύσου, µαγγανίου, µαγνησίου, µολυβδαινίου, µολύβδου, νικελίου, σιδήρου, 
στροντίου, τιτανίου, υδραργύρου, χαλκού, χρυσού, χρωµίου, ψευδαργύρου, κλπ.) 

γ) Τα ορυκτά των µετάλλων της οµάδος των σπανίων γαιών 
δ) Τα ορυκτά των ραδιενεργών στοιχείων. 
ε) Το αυτοφυές θείον, ο γραφίτης, ο φωσφορίτης, ο φθορίτης, ο αµίαντος, ο τάλκης, ο 

αλουνίτης, ο µαρµαρυγίας, οι άστριοι, αι στηπτηρίαι, το ορυκτόν χλωριούχον νάτριον, το 
νιτρικόν νάτριον, αι ενώσεις, βορίου, βρωµίου και ιωδίου, το σήπιον, ο δολοµίτης 
περιεκτικότητος εις οξείδιον µαγνησίου µείζονος των 21 %. 

στ) Οι πολύτιµοι λίθοι.  
ζ) Απασαι αι στεραί καύσιµοι ορυκταί ύλαι, περιλαµβανοµένης και της τύρφης 

(ποάνθρακος). 
η) Αι φυσικαί εναποθέσεις οργανικών λιπασµάτων. 
θ) Οι υδρογονάνθρακες παντός είδους εν στερεά, υγρά ή αεριώδει καταστάσει, ως και τα 

προϊόντα οξειδώσεως αυτών (οζοκηρίτης, άσφαλτος, πισσάσφαλτος, πισσασφαλτοφόροι 
ασβεστόλιθοι και σχιστόλιθοι κλπ.). 

ι) Αι ρητινώδεις ορυκταί ύλαι. 
ια) Το αέριον ήλιον και τα γηγενή αέρια. 
ιβ) Οι φυσικοί ατµοί (πηγαί γεωθερµικής ενεργείας). 
 
2.Οµοίως ως µεταλλευτικά ορυκτά η µεταλλεύµατα θεωρούν αι εν άρθρω 5 του παρόντος 

ορυκταί ύλαι, εφ' όσον εξ αυτών δύνανται να αποληφθούν και αποτελέσουν αντικείµενον 
οικονοµικής εκµεταλλεύσεως τα εν τη προηγουµένη παραγράφω µεταλλευτικά ορυκτά, δι' 
εφαρµογής µηχανών ή χηµικών ή θερµικών ή µεταλλουργικών µεθόδων. 

 



3. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί χώρων εντός των 
οποίων εκτελούνται εργασίαι εκµεταλλεύσεως των εν άρθρων 5 του παρόντος Ν. ∆/τος 
ορυκτών υλών, συµφώνως προς τας περί εκµεταλλεύσεως των λατοµείων κειµένας διατάξεις. 

 
Άρθρον 3. 

Κυριότης µεταλλευτικών ορυκτών. 
 

Το δικαίωµα της επί του εδάφους κυριότητος δεν επεκτείνεται επί των µεταλλευτικών 
ορυκτών, είτε ταύτα ευρίσκονται επί της επιφανείας είτε υπό ταύτην. Το δικαίωµα ερεύνης και 
εκµεταλλεύσεως των ορυκτών τούτων, πλήν των υπέρ του ∆ηµοσίου εξηρηµένω, περί ων αι 
διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος, παραχωρείται εις πάντα, κατά τις διατάξεις που 
παρόντος Ν. ∆/τος. 

 
Άρθρον 4. 

Άρσις αµφιβολιών. 
 
Οσάκις γεννάται αµφιβολία, αν µεταλλευτικόν ορυκτόν είναι εκ των υπέρ του ∆ηµοσίου 

εξηρηµένων ή εκ των υποκειµένων εις παραχώρησιν κατά τας διατάξεις του παρόντος, αύτη 
αίρεται δι' αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού, εκδιδοµένης κατόπιν 
συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων. 

 
Άρθρον 5. 

Λατοµικά ορυκτά. 
 
Ως λατοµικά ορυκτά, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του 

παρόντος, θεωρούνται αι κάτωθι ορυκταί ύλαι: τα µάρµαρα, οι ασβεστόλιθοι παντός είδους, οι 
δολοµίται περιεκτικότητος εις οξείδιο µαγνησίου ουχί µείζονος των 21 %, οι σχιστόλιθοι, αι 
µάργαι, αι άργιλλοι, οι καολίναι, οι ιλίται, οι µονµορηλονίται, οι µπεντονίται, η κιµωλία, η 
γύψος, το αλάβαστρον, οι φλύσχαι, οι τόφφοι, οι αµφιβολίται, οι πρασινίται, οι χαλαζίται, οι 
οφίται, οι ολιβίναι, οι περιδοτίται, οι σηϊνίται, οι διορίται, οι γρανίται, οι τραχίται, οι βασάλται, 
οι ρυόλιθοι, οι δακίται, οι ανδεσίται, οι διαβάσαι, οι οψιδιανοί, οι πελίται, η κίσσηρις, η θραϊκή 
γή, οι ψαµµίται, αι άµµοι και παν πέτρωµα παραπλησίων προς τα ανωτέρω. 

 
Άρθρον 6. 

Κυριότης τούτων. 
 
Τα λατοµικά ορυκτά ανήκουν εις τον ιδιοκτήτην του εδάφους εις τον οποίον ευρίσκονται 

δικαιούµενον να εκµεταλλεύηται ταύτα υπό τους περιορισµούς των ειδικών περί λατοµείων 
διατάξεων. 

 
Άρθρον 7. 
Προθεσµίαι. 

 
Αι υπό του παρόντος και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων διατάξεων προβλεπόµεναι 

προθεσµίαι, άρχονται και λήγουν κατά τα υπό των άρθρων 144 και 145 του Κώδικος Πολιτικής 
∆ικονοµίας οριζόµενα.  

 
Άρθρον 8. 

Κτήσις παρ' αλλοδαπών  
 
1. ∆ια την υπό αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων απόκτησιν δικαιωµάτων 

µεταλλειοκτησίας δια παραχωρήσεως παρά του Κράτους, απαιτείται, εκτός των άλλων υπό του 
παρόντος καθοριζοµένων όρων και διατυπώσεων και προ της υποβολής της, κατά τας διατάξεις 



του άρθρου 20 του παρόντος αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, η 
προηγουµένη έγκρισις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. Η έγκρισις παρέχεται είτε δι' 
άπασαν την Επικράτειαν είτε δι' ωρισµένον τµήµατα αυτής, άνευ επακριβούς προσδιορισµού 
του αιτηθησοµένου µεταλλευτικού χώρου. 

2. Οµοίως δια την κατάρτισν οιασδήποτε συµβάσεως εχούσης ως αντικείµενον την υπέρ 
των ως άνω προσώπων σύστασιν, αλλοίωσιν ή µετάθεσιν µεταλλευτικών εν γένει δικαιωµάτων 
ή την υπέρ αυτών παραχώρησιν της χρήσεως ή χρήσεως και καρπώσεως τοιούτων 
δικαιωµάτων, είτε εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών είτε εκ παραχωρηθέντος µεταλλείου 
απορρέουν ταύτα, απαιτείται, προς της καταρτίσεώς και επί κοινή απολύτου κυριότητος ταύτης  
ή υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένη έγκρισις του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας, επιφυλασσοµένων και των διατάξεων των άρθρων 74, 75, 76 και 77 του παρόντος. 

3. Προηγουµένη έγκρισις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας απαιτείται και δια την 
απόκτησιν µετοχών ηµεδαπών εταιρειών, κεκτηµένων µεταλλευτικά εν γένει δικαιώµατα, υπό 
προσώπων περί ων η παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Έγκρισις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δεν απαιτείται δια την κατάρτισιν 
προσυµφώνων συµβάσεων περί ων αι παράγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

5. Επί αναγκαστικού πλειστηριασµού µεταλλείων, αδιακρίτως της περιοχής εις ην 
ευρίσκονται ταύτα, αλλοδαποί ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δύνανται να πλειοδοτήσουν µόνον 
εφ' όσον καταθέσουν εις τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλον την υπό της παραγρ. 2 του 
παρόντος άρθρου έγκρισιν του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 9. 

 
1. Έγκρισις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας απαιτείται και δια την συνεπεία 

κληρονοµικής διαδοχής, κληροδοσίας ή αιτία θανάτου δωρεάς διατήρησιν παρ' αλλοδαπών 
φυσικών ή νοµικών προσώπων δικαιωµάτων, περί ων αι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. 

2. Εν µη παροχή της άνω εγκρίσεως, τα κληρονοµικά δικαιώµατα λογίζονται, αυτοδικαίως 
περιελθόντα από της επαγωγής της κληρονοµίας εις το ∆ηµόσιον υποχρεούµενον όπως 
εκπλειστηριάσει ταύτα και αποδώσει εις τους αλλοδαπούς κληρονόµους το εκπλειστηρίασµα 
µετ' αφαίρεσιν των πάσης φύσεως γενοµένων υπ' αυτού δαπανών. 

 
Άρθρον 10. 

 
1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δύναται να αρνηθή την υπό των διατάξεων των 

άρθρων 8 και 9 του παρόντος προβλεποµένη έγκριση ή να παράσχη ταύτην υπό όρους κατά την 
διακριτικήν αυτού εξουσίαν. Εφ' όσον η έγκρισις αναφέρεται εις απόκτησιν µετοχών ηµεδαπών 
εταιρειών κεκτηµένων δικαιώµατα περί µεταλλείων, αύτη δύναται να παρέχηται εκτός των 
άλλων και υπό όρους διασφαλίζονται την υπέρ των ηµεδαπών µετόχων πλειοψηφίαν ή και να 
περιλαµβάνη και υποχρέωσιν της µετατροπής των µετοχών προς της αποκτήσεώς των εις 
ονοµαστικάς τοιαύτας. 

2. Εις την, υπό όρους παρεχοµένην κατά τα εις την προηγουµένην παράγραφον, έγκρισιν, 
δέον να διαλαµβάνωνται και αι επιβλητέαι κυρώσεις δια την περίπτωσιν της µη τηρήσεως των 
όρων τούτων. Μεταξύ των κυρώσεων δύναται να περιλαµβάνηται και έκπτωσις των αλλοδαπών 
από των υπ' αυτών αποκτηθέντων µεταλλευτικών δικαιωµάτων ή και αναγκαστική εκποίησις 
των αποκτηθέντων µετοχών κατά τα καθορισθησόµενα δια Πρ. ∆/τος, ορίζοντος και την τύχην 
του εκπλειστηριάσµατος. 

3. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον έκπτωσις κυρύσσεται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, κατόπιν συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων και 
κοινοποιείται δια δικαστικού επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον 
ενδιαφερόµενον. 

4. Κατά την ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων συζήτησιν της υποθέσεως καλείται και 
ο ενδιαφερόµενος. Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως τούτου κατά την δια της προσκλήσεως 
ορισθείσαν ηµεροµηνίαν, το Συµβούλιον γνωµοδοτεί ερήµην αυτού. 



5. Η περί εκπτώσεως απόφασις υπόκειται εις προσφυγήν ενώπιον του ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ασκουµένην εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της 
κοινοποιήσεώς της. 

 
Άρθρον 11. 

 
 ∆ια την εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος εταιρείαι κεκτηµένα 

νοµικήν προσωπικότητα ή άλλα νοµικά πρόσωπα έχοντα την έδραν αυτών εις την ηµεδαπήν, 
θεωρούνται αλλοδαπά, εάν κατά την κρίσιν του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας τελούν υπό 
νοµικήν ή οικονοµικήν εξάρτησιν ή επιρροήν αλλοδαπών, λαµβανοµένων υπ' όψει της 
εθνικότητος της πλειοψηφίας των µετόχων αυτής, της εθνικότητος των κεφαλαίων της 
εταιρείας και άλλων κρισίµων εν εκάστη συγκεκριµένη περιπτώσει στοιχείων. 

 
Άρθρον 12. 

 
Αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κοµισταί µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών 

κεκτηµένων δικαιώµατα επί µεταλλείων, δεν δύνανται κατά την διάλυσιν της Εταιρίας και 
διανοµήν της εταιρικής περιουσίας αν αποκτήσουν δικαιώµατα επί των µεταλλείων της 
διαλυοµένης Ανωνύµου Εταιρείας, άνευ προηγούµενης εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 13. 

 
Κτήσις δικαιωµάτων εις παραµεθορίους και λοιπάς περιοχές. 

 
1. Αι διατάξεις των παραγρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των παραγρ. 1 και 2 

του άρθρου 10 του παρόντος εφαρµόζονται και δια την υπό ηµεδαπών φυσικών ή νοµικών 
προσώπων απόκτησιν δικαιωµάτων περί ων η παράγρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος εις 
παραµεθορίους περιοχάς, νήσους ή νησίδας, παρακτίους κατά ξηράν περιοχήν ή περιοχάς του 
εσωτερικού, καθορισθείσας ή καθοριζοµένας συµφώνως προς τα άρθρα 1 και 4 του Α.Ν. 
1366/1938 "περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραµεθωρίους, παρακτίους, περιοχάς κλπ ή 
εις περιοχάς περί ων αι διατάξεις του ΑΝ 376/1936 "περί µέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων". 

2. Αι εκ των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου απορρέουσαι αρµοδιότητες, 
ασκούνται, εφ' όσον µεν αύται αναφέρονται εις την διαδικασίαν αποκτήσεως ή απωλείας εν 
γένει δικαιωµάτων εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών, υπό του εκδόντος την άδειαν 
µεταλλευτικών ερευνών Νοµάρχου, εφ' όσον δε αύται αναφέρονται εις την διαδικασίαν 
αποκτήσεως εν γένει επί µεταλλειοκτησίας ή εκπτώσεως απ' αυτών υπό του Υφυπουργού 
Περιφερειακού ∆ιοικητού, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον. 

3. Η έκπτωσις ή η απώλεια περί ης η προηγουµένη παράγραφος κηρύσσεται δι' αποφάσεως 
του Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού ή του Νοµάρχου, αντιστοίχως., κατόπιν συµφώνου 
γνώµης της εις την Περιφεριακήν ∆ιοίκησιν ή την Νοµαρχίαν λειτουργούσης Επιτροπής 
Βιοµηχανίας και κοινοποιείται δια δικαστικού επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής επί 
αποδείξει, εις το ενδιαφερόµενον. 

4. Κατά την ενώπιον της κατά περίπτωσιν Επιτροπής Βιοµηχανίας συζήτησιν της 
υποθέσεως, καλείται και ο ενδιαφερόµενος. Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως τούτου κατά την δια 
της προσκλήσεων ορισθείσαν ηµεροµηνίαν η Επιτροπή γνωµοδοτεί ερήµην αυτού. 

5. Η περί εκπτώσεως ή απωλείας απόφασις υπόκειται εις προσφυγήν ενώπιον του 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ασκουµένων εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από 
της κοινοποιήσεώς της. 

 
 
 
 



Άρθρον 14. 
 

1. Επιδόσεις εγγράφων ή αποφάσεων συντασσοµένων ή εκδιδοµένων κατ' εφαρµογήν του 
παρόντος υπό της ∆ιοικήσεως ή υπό των παρ' αυτή Συµβουλίων και Επιτροπών, ως και 
κλητεύσεις ή αποφάσεις του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, και απευθυνοµένων προς 
τον υποβαλόντα αίτησιν προς χορήγησιν αδείας µεταλλευτικών ερευνών, τον δικαιούχον αδείας 
µεταλλευτικών ερευνών, τον µεταλλειοκτήτην, ή τον δια µεταβιβαστικής δικαιοπραξίας εν ζωή 
η αιτία θανάτου αποκτήσαντα µεταλλευτικά εν γένει δικαιώµατα, ή την χρήσιν ή χρήσιν και 
κάρπωσιν τοιούτων δικαιωµάτων, γίνονται εις την υπό τούτων γνωστοποιηθείσαν εις τον 
Νοµάρχην εις την περιφέρειαν του οποίου κείται ο περί ου η άδεια χώρος ή ο χώρος του 
µεταλλείου διεύθυνσιν της κατοικίας ή της έδρας των ή εις την διεύθυνσιν της κατοικίας του 
διορισθέντος υπ' αυτού αντικλήτου. 

2. Ο αντίκλητος διορίζεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος της Πολιτικής ∆ικονοµίας και 
δέον όπως τυγχάνη κάτοικος ηµεδαπής. Κεκυρωµένον αντίγραφον του διορισµού του 
αντικλήτου µετ' ακριβούς σηµειώσεως της διευθύνσεως της κατοικίας του γνωστοποιείται υπό 
του διορίσαντος τούτον εις τον ως άνω Νοµάρχην δια δικαστικού επιµελητού. 

3. Εάν, ο προς ον η επίδοσις και ο υπ' αυτού διορισθείς αντίκλητος δεν ανευρίσκωνται εις 
την γνωστοποιηθείσαν διεύθυνσίν των ή εν περιπτώσει γνωστοποιήσεως διευθύνσεως και µη 
διορισµού αντικλήτου, αι επιδόσεις, περί ων η παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου, γίνονται προς 
τον Γραµµατέα του πρωτοδικείου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µείζον µέρος του 
µεταλλευτικού χώρου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

 
Άρθρον 15. 

Μεταλλειοκτησία. 
 

Το δικαίωµα κυριότητος επί µεταλλείου (µεταλλειοκτησία) παραχωρείται µετά 
προηγουµένην µεταλλευτικήν έρευναν και τήρησιν της εις τα ακόλουθα άρθρα διαγραφοµένης 
διαδικασίας. 

 
Άρθρον 16. 

Μεταλλευτική έρευνα. 
 

Μεταλλευτική έρευνα νοείται η κατά τους κανόνας της επιστήµης και τέχνης 
πραγµατοποίησης επιστηµονικών µελετών ή έργων πάσης φύσεως επιφανειακώς ή υπογείως, 
εις ωρισµένην περιοχήν προς τον σκοπόν διαπιστώσεως κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών. 

 
Άρθρον 17. 

 
Ουδείς δύναται να ενεργήση µεταλλευτικάς έρευνας, είτε εις ίδιον είτε εις αλλότριον 

έδαφος εάν δε λάβη ειδικήν προς τούτο άδειαν, εκδιδοµένην υπό του νοµάρχου της περιφερείας 
ένθα κείται ο προς έρευναν χώρος. 

 
Άρθρον 18. 

 
Μεταλλευτική έρευνα απαγορεύεται απολύτως επί δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών 

οδών και πλατειών, επί εκτάσεων κατεχοµένων υπό σιδηροδρόµων, αεροδροµίων, 
νεκροταφείων ή άλλων δηµοσίας χρήσεως τόπων. 

 
Άρθρον 19. 



 
Η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών διέπεται υπό των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος  

Κανονισµού µεταλλευτικών εργασιών. 
 

Άρθρον 20. 
Αίτησις αδείας 

 
1. Η άδεια µεταλλευτικών ερευνών εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως, επιδιδοµένης δια 

δικαστικού επιµελητού εις τον Νοµάρχην της περιφερείας εις την οποίαν κείται ο προς έρευναν 
αιτούµενος χώρος και καταχωριζοµένης, ευθύς µετά την επίδοσιν, εις ειδικόν υπό της 
Νοµαρχίας τηρούµενον βιβλίον Μεταλλείων, υπ' αύξοντα αριθµό, όστις σηµειούται ιδιοχείρως 
και ολογράφως υπό του Νοµάρχου εις την έκθεσιν επιδόσεως. 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν εις την αίτησιν περιλαµβάνεται και χώρος κείµενος εκτός των 
διοικητικών ορίων του Νοµού, προς τον Νοµάρχην του οποίου εγένετο η επίδοσις της 
αιτήσεως, ο χώρος ούτος περικόπτεται εν τη χορηγουµένη αδεία. 

 
Άρθρον 21. 

 
1. Η αίτησις δέον να περιέχει:  
α) Ονοµατεπώνυµον και διεύθυνσιν κατοικίας του αιτούντος, επί νοµικών προσώπων 

επωνυµίαν, έδραν και διεύθυνσιν αυτών. 
β) Ακριβή περιγραφήν των ορίων του αιτουµένου προς έρευναν χώρου, όστις δέον να 

περικλείηται εντός µιας και της αυτής περιµέτρου και να µη έχη έκτασιν µείζονα των δέκα (10) 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων. 

2. Εις την αίτησιν προς χορήγησιν αδείας µεταλλευτικών  ερευνών, δέον να αναφέρηται ο 
∆ήµος ή η Κοινότης εις την περιφέρειαν των οποίων κείται ο προς έρευναν χώρος. 

3. Επί πλειόνων υποβαλόντων κοινήν αίτησιν δια τον αυτόν προς έρευναν χώρον, η άδεια 
εκδίδεται επ' ονόµατι του ή των ιδιοχείρως ή νοµίµως, δια επί τούτω εξουσιοδοτηµένου 
πληρεξουσίου, υπογραψάντων ταύτην, εκτός εάν ο µη υπογράψας κατά τα ανωτέρω την 
αίτησιν, εντός µηνός, από της υποβολής της, κοινοποιήση δια δικαστικού επιµελητού προς τον 
Νοµάρχην, δήλωσιν αποδοχής της και επ' ονόµατί του υποβληθείσης αιτήσεως. 

 
Άρθρον 22. 

 
1. Τα όρια του αιτουµένου προς έρευναν χώρου δέον να προσδιορίζωνται δι' αζιµουθιακών 

συντεταγµένων, αναγοµένων εις το Εθνικόν Τριγωνοµετρικόν ∆ίκτυον, αναγραφοµένου 
απαραιτήτως επί της αιτήσεως και του Κέντρου Αναφοράς, προσδιοριζοµένου τούτου δια των 
γεωγραφικών συντεταγµένων αυτού, ήτοι L=γεωγραφικόν πλάτος, µετρούµενον από 
Ισηµερινού βορείως και Μ=γεωγραφικόν µήκος µετρούµενον από Μεσηµβρινού των Αθηνών. 

2. ∆ια την εξεύρεσιν του εµβαδού της επιφανείας του χώρου, εφαρµόζεται η αναλυτική 
µέθοδος. 

3. ∆ια τον προσδιορισµόν της περιµέτρου της επιφανείας του χώρου, λαµβάνονται τα όρια 
κατά την σειράν αναγραφής των. 

 
Άρθρον 23. 

 
Μετά της αιτήσεως δέον να συνυποβάληται διπλότυπον εισπράξεως του ∆ηµοσίου 

Ταµείου εκ δραχµών πέντε χιλιάδων (5.000) ως δικαίωµα του ∆ηµοσίου και πιστοποιητικόν 
ιθαγενείας, επί δε Νοµικών Προσώπων απόσπασµα Καταστατικού, περιέχον την έδραν και τον 
σκοπόν τούτου. 

 
Άρθρον 24. 

 



Αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών υποβαλλοµένη κατά παράβασιν 
των υπό των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 20, της παραγρ. 1 του άρθρου 21, της 
παραγρ. 1 του άρθρου 22 και του άρθρου 23 του παρόντος επιτασσοµένων, είναι αυτοδικαίως 
άκυρος αφ' ης υπεβλήθη και ουδέποτε θεωρείται ως δεσµεύσασα τον χώρον ον αφεώρα. 

 
Άρθρον 25. 

 
1. Αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, υποβαλλοµένη βάσει των υπό 

των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 20, της παραγρ. 1 του άρθρου 21 της παραγρ. 1 του 
άρθρου 22 και του άρθρου 23 του παρόντος επιτασσοµένων, δηµιουργεί υπέρ του αιτούντος 
δικαίωµα προτεραιότητος, ισχύον από της εις τον αρµόδιον Νοµάρχην επιδόσεως της αιτήσεως, 
εφ' όσον κατά την ηµέραν της επιδόσεως δεν υφίστανται προγενέστεροι τίτλοι, περί ω το 
άρθρον 26 του παρόντος. 

2. Επί πλειόνων αιτήσεων αδείας µεταλλευτικών ερευνών, επιδοθεισών εις τον αρµόδιον 
Νοµάρχην, την αυτήν ηµέραν και δια τον αυτόν χώρον, δικαίωµα προτεραιότητος δηµιουργεί η 
πρότερον επιδοθείσα.  

 
Άρθρον 26. 

 
1. Αίτησις αδείας µεταλλευτικών ερευνών, αναφεροµένη εις χώρον δια τον οποίον κατά 

την ηµέραν της επιδόσεώς της εις τον αρµόδιον Νοµάρχην υφίσταται παραχώρησις µεταλλείου 
ή προγενεστέρα έγκυρος ή αµετάκλητος άδεια µεταλλευτικών ερευνών ή προγενέστερα 
έγκυρος αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, είναι αυτοδικαίως άκυρος. 

2. Εις ην περίπτωσιν, η σύµπτωσις των χώρων είναι µερική, η αίτησις είναι αυτοδικαίως 
άκυρος ως προς το συµπίπτον τµήµα. 

3. Ως αµετάκλητος θεωρείται η άδεια, ήτις δεν υπόκειται εις προσβολήν δι' ενδίκων µέσων 
είτε διότι τα παρεχόµενα ένδικα µέσα, ασκηθέντα απερρίφθησαν είτε διότι παρήλθεν άπρακτος 
η προς άσκησιν αυτών προθεσµία. 

4. Η πληρούσα τους νοµίµου όρους αίτησις, περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών 
ερευνών, δεν θεωερείται αυτοδικαίως άκυρος και δηµιουργεί υπέρ του αιτούντος δικαίωµα 
προτεραιότητος, εφόσον η προς ην συµπίπτει κατά την ηµέραν της επιδόσεως αµετάκλητος 
άδεια µεταλλευτικών ερευνών ήθελεν ανακληθή ώς άκυρος υπό του Νοµάρχου, ενός ευλόγου 
χρόνου, όστις δεν δύναται να υπερβαίνη το εξάµηνον από της δηµοιεύσεως της δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

5. Επίσης αυτοδικαίως άκυρος είναι η αίτησις αδείας µεταλλευτικών ερευνών επί 
περιπτώσεων, καθ' ας, ο εις την αίτησιν περιγραφόµενος χώρος συµπίπτει προς µεταλλευτικόν 
χώρον ανήκοντα εις το ∆ηµόσιον. 

6. Το εκ της αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών δικαίωµα δεν είναι 
δεκτικόν µεταβιβάσεως δια δικαιοπραξίας εν ζωή. 

 
Άρθρον 27. 

 
Επί απασών των περιπτώσεων καθ' ας η αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών 

ερευνών είναι αυτοδικαίως άκυρος εν όλω ή εν µέρει, κατά τας διατάξεις, των άρθρων 24 και 
26 του παρόντος, ο Νοµάρχης υποχρεούται να εκδώση και σχετικήν απορριπτικήν απόφασιν, 
σηµειουµένην εις το οικείον παρά την Νοµαρχία τηρούµενον βιβλίον µεταλλείων.  

 
Άρθρον 28. 
Παραίτησις. 

 
1. Επί παραιτήσεως από αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών ο 

χώρος ελευθερούται από της υποβολής εις τον Νοµάρχην της εγγράφουφ παραιτήσεως. 



2. Η περί παραιτήσεως δήλωσις καταχωρείται εις το εις την Νοµαρχία τηρούµενον βιβλίον 
µεταλλείων, µη απαιτούµενης ουδεµιας περαιτέρω διατυπώσεως. 

3. Εάν οι υποβαλόντες την αίτησιν περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών είναι 
πλείονες, η µερίς του παραιτηθέντος ή του κηρυχθέντος εκπτώτου κατά το άρθρον 81 του 
παρόντος ή του εκλειπόντος άνευ διαδόχου προσαυξάνει τας µερίδας των λοιπών κατ' 
αναλογίαν τούτου. 

4. Το κατ' άρθρον 23 του παρόντις καταβληθέν ποσόν ως δικαίωµα του ∆ηµοσίου εν 
ουδεµιά περιπτώσει επιστρέφεται. 

 
Άρθρον 29. 

Άδεια Ερευνών. 
 

1. Ο Νοµάρχης, εφ' όσον η αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών 
πληροί τας υπό των άρθρων 20, 21 παραγρ. 1, 22 παραγρ. 1, και 23 του παρόντος 
προβλεποµένας προϋποθέσεις, µετ' έλεγχον των ορίων και της εκτάσεως του χώρου, προς 
διαπίστωσιν ότι ο αιτούµενος χώρος είναι ελεύθερος κατά τα εις το άρθρον 26 οριζόµενα, 
υποχρεούται να εκδώση απόφασιν παρέχουσαν εν όλω ή εν µέρει την άδειαν ερευνών, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. 

2. Εις την απόφασιν, περί χορηγήσεως της αδείας µεταλλευτικών ερευνών, τα όρια της 
επιφανείας του χώρου προσδιορίζονται δι' αζιµουθιακών συντεταγµένων, αναγοµένων εις το 
Εθνικόν Τριγωνοµετρικόν ∆ίκτυον κατά τα ειδικώτερα οριζόµενα εις το άρθρον 22 του 
παρόντος. Επί περικοπής χώρου υπό του Νοµάρχου τα όρια προσδιορίζονται υπ' αυτού επίσης 
δι' αζιµουθιακών συντεταγµένων κατά τ' ανωτέρω. 

  
Άρθρον 30. 

 
Το εκ της αδείας δικαίωµα διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών εκτείνεται τόσον επί της 

επιφανείας του χώρου, ως ούτος προσδιορίζεται κατά τας εις το άρθρον 29 του παρόντος 
οριζόµενα, όσον και εις τον υπό την επιφάνειαν χώρον, όστις προσδιορίζεται δια των 
κατακορύφων επιπέδων, των αγοµένων εκ των ευθειών γραµµών των συνδεουσών τα ως άνω 
όρια εις απεριόριστον βάθος. 

 
Άρθρον 31 

 
1. Ο Νοµάρχης δύναται δια λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αναγοµένους εις την 

ασφάλειαν της Χώρας, ν' αρνηθή εν όλων ή εν µέρει την χορήγησιν αδείας µεταλλευτικών 
ερευνών ή να χορηγή ταύτην υπό όρους, εκδίδων προς τούτο ητιολογηµένην απόφασιν. 

Η υπό του αδειούχου παράβασις των τεθέντων όρων αποτελεί λογον ανακλήσεως της 
αδείας υπό του Νοµάρχου. 

2. Εάν οι ανωτέρω λόγοι αναφέρωνται εις το πρόσωπον ενός εκ των πλειόνων αιτούντων, 
η αίτησις απορρίπτεται µόνον ως προς αυτόν, η δε µερίς του προασυξάνει εις τους λοιπούς 
αιτούντας κατ' αναλογίαν των µερίδων των. 

 
Άρθρον 32. 

 
1. Επί υπάρξεως ετέρων λόγων δηµοσίου συµφέροντος, υπερτέρων, κατά την κρίσιν του 

Νοµάρχου, των της µεταλλείας, δύναται ούτος, µετά γνώµην της λειτουργούσης εις την 
Νοµαρχία Επιτροπής Βιοµηχανίας, να θέτη εις την απόφασιν περί χορηγήσεως αδείας 
µεταλλευτικών ερευνών όρους, υφ' ούς θα ήτο επιτρεπτή η µεταλλευτική έρευνα ή και να 
περιορίσει τον αιτηθέντα χώρον. 

2. Κατά τον υπό της ως άνω Επιτροπής καθορισµόν των όρων ή του περιορισµού του 
χώρου, συµµετέχει ως τακτικόν µέλος αυτής και µηχανικός µεταλλείων εκ των υπηρετούντων 
εις την Νοµαρχία ή εις την Υπηρεσίαν µεταλλείων της αρµοδίας περιφερειακής ∆ιοικήσεως. 



3. Ωσαύτως, κατά την υπό της Επιτροπής συζήτησιν της σχετικής αιτήσεως, καλείται και ο 
υποβαλών ταύτην ίνα εκθέση τας απόψεις του. 

4. Η υπό του αδειούχου παράβασις των τεθέντων όρων, αποτελεί λόγον ανακλήσεως της 
αδείας υπό του Νοµάρχου. 

 
Άρθρον 33. 

 
1. Εκλιπόντων των λόγων δηµοσίου συµφέροντος, περί ων η παραγρ. 1 του άρθρου 31 του 

παρόντος, εντός τριετίας από της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του Νοµάρχου περί µη 
χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, το δικαίωµα προτεραιότητος του αιτήσαντος, 
διατηρείται και η άδεια χορηγείται εις αυτόν. 

2. ∆ιατηρουµένων των λόγων των προκαλεσάντων την άρνηση και µετά την λήξιν της ως 
άνω τριετούς προθεσµία, το δικαίωµα προτεραιότητας, περί ου η προηγούµενη παράγραφος, 
απόλλυται άνευ ουδεµιάς περαιτέρω ενεργείας του Νοµάρχου. 

3. Εις περίπτωσιν περιορισµού του αιτηθέντος χώρου δια λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
κατά τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος, εάν οι λόγοι ούτοι εξέλιπον κατά την διάρκειαν ισχύος 
της αδείας, ο Νοµάρχης, εφ' όσον δεν έχει εκδοθή το Πρ. ∆/γµα περί παραχωρήσεως 
µεταλλείου, προβαίνει εις χορήγησιν και του περικοπέντος χώρου, δι' ανακλήσεως της 
προηγουµένης αποφάσεώς του και εκδόσεως νέας τοιαύτης, περί χορηγήσεως αδείας 
µεταλλευτικών ερευνών, ισχύος δύο ετών. 

 
Άρθρον 34. 

 
1. Άπασαι αι υπό του Νοµάρχου εκδιδόµεναι αποφάσεις αι αφορώσαι εις παροχήν, 

άρνησιν, τροποποίησιν ή ανάκλησιν αδείας µεταλλευτικών ερευνών, δηµοσιεύονται εν 
περιλήψει δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εντός τριάκοντα ηµερών από της εκδόσεώς 
των. 

2. Η απόφασις η παρέχουσα ή τροποποιούσα την άδειαν ερευνών ισχύει επί 2 έτη, αφ' ής 
αύτη ούτω δηµοσιευθή.  

3. Παράτασις της ισχύος της αδείας µεταλλευτικών ερευνών δεν χωρεί. 
 

Άρθρον 35. 
 

Άπασαι αι υπό του Νοµάρχου εκδιδόµεναι αποφάσεις αι αφορώσαι εις παροχήν, άρνησιν, 
τροποποίησιν ή ανάκλησιν αδείας µεταλλευτικών ερευνών, υπόκεινται εις προσφυγήν υπό του 
υποβαλόντος την αίτησιν περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, ως και υπό παντός 
τρίτου αξιούντος µεταλλευτικά δικαιώµατα επί του χώρου, ον αφορά η απόφασις του 
Νοµάρχου. 

 
Άρθρον 36. 

 
Αι υπό του άρθρου 35 του παρόντος προβλεπόµεναι προσφυγαί ασκούνται ενώπιον του 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου των Μεταλλείων εντός προθεσµίας εξήκοντα ηµερών από της 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του Νοµάρχου δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον 37. 

 
1. Ο εις ον εχορηγήθη, υπό του Νοµάρχου, άδεια µεταλλευτικών ερευνών, ή ο διάδοχος 

αυτού ή ο εξ αυτών έλκων δικαιώµατα, εφ' όσον προβαίνει εις τοιαύτας ευθύνας και συναφείς 
εργασίας εντός του προς έρευναν χώρου, θεωρείται απέναντι οιουδήποτε µηδ' αυτού του 
ιδιοκτήτου της επιφανείας του εδάφους εξαιρουµένου, ως έχων οιονεί νοµήν και δύναται να 
ασκή τας περί νοµής αγωγάς και να επικαλήται πάντα τα νόµιµα προστατευτικά µέσα δια την 
απρόσκοπτον διεξαγωγήν των µεταλλευτικών ερευνών. 



2. Ο υπέρ ου η άδεια µεταλλευτικών ερευνών ή ο διάδοχος αυτού ή ο εξ αυτών έλκων 
δικαιώµατα, δικαιούται µετά την υποβολήν της πληρούσης τους νοµικούς όρους αιτήσεως περί 
παραχωρήσεως και µέχρι της εκδόσεως ου Πρ. ∆/τος "περί παραχωρήσεως µεταλλείου", να 
προβαίνη εις περαιτέρω µεταλλευτικάς ερεύνας επί του χώρου εξ' ου η άδεια, εφαρµοζοµένων 
και εις την περίπτωσιν ταύτην των διατάξεων ή της προηγουµένης παραγράφου. 

 
Άρθρον 38. 

Προσωρινή κατάληψις. 
 

1. Ο κεκτηµένος άδειαν µεταλλευτικών ερευνών ή ο διάδοχος αυτού ή ο εξ αυτών έλκων 
δικαιώµατα δικαιούται να καταλαµβάνη προσωρινώς εδάφη κείµενα εντός του χώρου της 
αδείας µεταλελευτικών ερευνώ προς ενέργειαν των υπ' αυτού εκτελεσθησοµένων ερευνών, ως 
επίσης να καταλαµβάνη προσωρινώς εδάφη κείµενα και εκτός του χώρου της αδείας δια την 
διενέργειαν έργων απαραιτήτων δια την εκτέλεσιν των ερευνών, ως οδούς προσπελάσεως προς 
τον χώρον της αδείας, εγκατάστασιν σωληνώσεων, εγκατάστασιν κυκλώνων δια την 
διοχέτευσιν ρεύµατος κ.λπ. εφ' όσον και εν ω µέτρω ή τοιαύτη κατάληψις είναι αναγκαία δια 
την ενέργειαν µεταλλευτικών ερευνών. 

2. Ο µέλλων να καταλάβη προσωρινώς εδάφη περί ών η προηγουµένη παράγραφος οφείλει 
να αποζηµιώση προκαταβολικώς τον ιδιοκτήτην επικαρπωτήν ή κάτοχον, της επιφανείας του 
εδάφους δια την προσωρινήν στέρησιν του εισοδήµατος ή της χρήσεως αυτού. 

 
Άρθρον 39. 

Αποζηµίωσις - εγγύησις. 
 

1. Εις περίπτωσιν µη συµφωνίας µεταξύ αδειούχου µεταλλευτικών ερευνών ή του 
διαδόχου αυτού ή του εξ αυτών έλκοντος δικαιώµατα και ιδιοκτήτου, επικαρπωτού ή κατόχου 
της επιφανείας του εδάφους, το καταληφθησόµενον χώρον και την διάρκειαν της καταλήψεως 
καθορίζει εις την αρµοδίων Περιφειακήν ∆ιοίκησιν Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων, 
την δε καταβλητέαν αποζηµίωσιν το µονοµελές πρωτοδικείον εις την περιφέρειαν του οποίου 
κείται η καταληφθησοµένη έκτασις δικάζον κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών µέτρων. 

2. Το αυτό δικαστήριον διατάσσει την προσωρινήν κατάληψιν του κατά την προηγουµένην 
παράγραφον καθορισθέντος χώρου υπό τον όρον της τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 40 
του παρόντος. 

3. Το δικαστήριο δύναται δια της αυτής αποφάσεώς του, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου 
επικαρπωτού ή κατόχου της επιφανείας του εδάφους, υποβαλλοµένης κατά την συζήτησιν της 
αιτήσεως περί καθορισµού της καταβλητέας αποζηµιώσεως να υποχρεώση τον υπέρ ου η 
προσωρινή κατάληψις εις την παροχήν εγγυήσεως, δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής 
Τραπέζης ή Γραµµατίου Παρακαταθέσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς 
διασφάλισιν της αποζηµιώσεως του ιδιοκτήτου, επικαρπωτή ή κατόχου της επιφανείας του 
εδάφους δια πάσαν τυχόν εκ των ερευνητικών εργασιών προξενηθησοµένην ζηµίαν. 

4. Εάν δια την προσωρινήν κατάληψιν εδαφών περί ων το άρθρον 38 του παρόντος, 
απαιτήται κατά τους κειµένους νόµους και άδεια ∆ηµοσίας, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, την 
αίτησιν δια την χορήγησιν ταύτης, δύναται να υποβάλη ο υπέρ ου η προσωρινή κατάληψις, µη 
απαιτουµένης της συµπράξεως του ιδιοκτήτου, επικαρπωτού ή κατόχου της επιφανείας του 
εδάφους. 

 
Άρθρον 40. 

 
1. Η κατάληψις του προς έρευναν χώρου επιτρέπεται ευθύς ως καταβληθή εις τον 

ιδιοκτήτην επικαρπωτήν ή κάτοχον της επιφανείας του εδάφους ή κατά την διαδικασίαν του 
προηγουµένου άρθρου καθορισθησοµένη αποζηµίωσις. Εάν δια της αποφάσεως ωρίσθη και 
καταβολή εγγυήσεως δια την κατάληψιν του προς έρευναν χώρου, απαιτείται και η κατάθεσις 
εις τον Γραµµατέα του εκδόντος την απόφασιν ∆ικαστηρίου της εγγυητικής επιστολής της 



Τραπέζης ή του Γραµµατίου Παρακαταθήκης, περί ων η παραγρ. 3 του άρθρου 39 του 
παρόντος, συντασσοµένης προς τούτο σχετικής εκθέσεως υπό του Γραµµατέως του 
∆ικαστηρίου.  

2. Η ως άνω εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή το Γραµµάτιον Παρακαταθήκης, αποδίδεται 
εις τον καταθέτην µετά πάροδον εξήκοντα ηµερών από της λήξεως του χρόνου καταλήψεως και 
εφ' όσον ουδεµία κατάσχεσις εγένετο υπό του ιδιοκτήτου, επικαρπωτού η κατόχου της 
καταληφθείσης εκτάσεως. 

3. Πάσα, δι' έτερον λόγον εκτός του της προηγουµένης παραγράφου, κατάσχεσις είναι 
αυτοδικαίως άκυρος και δεν λαµβάνεται υπ' όψιν δια την κατά τα άνω απόδοσιν της εγγυητικής 
επιστολής ή του γραµµατίου παρακαταθήκης. 

 
Άρθρον 41. 

 
1. ∆ιαρκούσης της ισχύος της αδείας µεταλλευτικών ερευνών και µέχρι της εκδόσεως του 

Πρ. ∆/τος περί παραχωρήσεως του µεταλλείου, ουδεµία εκµετάλλευσις επιτρέπεται των εκ των 
ερευνών διαπιστωθέντων κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών, του αδειούχου ή του διαδόχου 
αυτού η του εξ αυτών έλκοντος δικαιώµατα δικαιουµένων να αποκοµίσουν ελευθέρως µόνον τα 
κατά την ενέργειαν των ερευνών εξορυχθέντα µεταλλεύµατα. 

2. Ο εκδούς όµως την άδειαν µεταλλευτικών ερευνών Νοµάρχης, δύναται, µετά την 
υποβολή υπό του αδειούχου ή του διαδόχου αυτού ή του εξ αυτών έλκοντος δικαιώµατα της 
πληρούσης τους νοµίµους όρους αιτήσεως περί παραχωρήσεως, να επιτρέψη την 
εκµετάλλευσιν των εκ των ερευνών διαπιστωθέντων κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών εάν, 
εκ της υποβληθείσης ιδία οικονοµοτεχνικής µελέτης ή και εκ λοιπών προσθέτων στοιχείων ή 
λόγων, δικαιολογήται κατά την κρίσιν του η προς της εκδόσεως του Πρ. ∆/τος "περί 
παραχωρήσεως του µεταλλείου" έναρξις της εκµεταλλεύσεως τούτων". 

3. Εις περίπτωσιν απωλείας εξ οιασδήποτε αιτίας των εκ της αδείας µεταλλευτικών 
ερευνών δικαιωµάτων, ο τέως αδειούχος ή ο διάδοχος αυτού ή ο εξ εαυτών έλκων δικαιώµατα 
δικαιούται εντός προθεσµίας εξ (6) µηνών να αποκοµίση ελευθέρως τα εξορυχθέντα υπ ' αυτού 
µεταλλεύµατα, άλλως, ταύτα περιέρχονται, άνευ αποζηµιώσεως ή ανταλλάγµατος τινος, εις τον 
ιδιοκτήτην της επιφανείας του εδάφους. 

 
Άρθρον 42. 

Παραίτησις από αδείας. 
 

1. Ο τυχών αδείας µεταλλευτικών ερευνών δικαιούται να υποβάλη προς τον εκδοθέντα την 
άδειαν Νοµάρχην Συµβολαιογραφικήν δήλωσιν παραιτήσεως από των δικαιωµάτων του. 

2. ∆εκτής γενοµένης της παραιτήσεως ο χώρος ον αφεώρα η άδεια µεταλλευτικών ερευνών 
καθίσταται ελεύθερος από της υποβολής της παραιτήσεως εις τον Νοµάρχην. 

3. Η περί παραιτήσεως δήλωσις γίνεται υποχρεωτικώς δεκτή υπό του Νοµάρχου δι' 
αποφάσεώς του δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εφ' όσον εκ της 
παραιτήσεως δεν παραβλέπονται δικαιώµατα τρίτων εξ υποβληθείσης προς έγκρισιν 
συµβάσεων εκ των του άρθρου 74 του παρόντος. 

 
Άρθρον 43. 

 
Επί πλειόνων τυχόντων αδείας µεταλλευτικών ερευνών, η µερίς του παραιτηθέντος ή του 

κηρυχθέντος εκπτώτου ή του εκλιπόντος άνευ διαδόχου προσαυξάνει εις τους λοιπούς κατ' 
αναλογίαν των µεριδίων των, µεθ΄ όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, οίτινες όµως 
ουδέποτε ενέχονται πέραν της αξίας της προσαυξηθείσης µερίδος. 

 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 

 
Άρθρο 44. 

Αίτησις παραχωρήσεως. 
 

Ο λαβών άδειαν µεταλλευτικών ερευνών δικαιούται κατά την διάρκειαν της διετούς ισχύος 
αυτής, εφ' όσον διενήργησε µεταλλευτικάς ερεύνας, κατά την έννοιαν του άρθρου 16 του 
παρόντος και διεπίστωσε κοιτάσµατα µεταλλευτικών ορυκτών να υποβάλη αίτησιν εις τον 
αρµόδιον Νοµάρχην, περί παραχωρήσεως εις αυτόν εν όλω ή εν µέρει του χώρου της αδείας. 

 
Άρθρον 45. 

 
Η αίτησις περί παραχωρήσεως δέον να περιέχη:  
α) Το ονοµατεπώνυµον, το όνοµα πατρός και την διεύθυνσιν κατοικίας του αιτούντος, επί 

δε Νοµικών Προσώπων, την επωνυµίαν, την έδραν και διεύθυνσιν αυτών. 
β) Το µεταλλευτικόν ή µεταλλευτικά ορυκτά, άτινα διεπιστώθησαν κατά τας ερεύνας, και  
γ) Τα όρια του προς παραχώρησιν αιτουµένου µεταλλευτικού χώρου, προσδιοριζόµενα δι' 

αζιµουθιακών συντεταγµένων, κατά τα υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος 
οριζόµενα. 

Άρθρον 46. 
 

Επί πλειόνων τυχόντων αδείας µεταλλευτικών ερευνών, η παρ' ενός υποβαλλοµένη αίτησις 
περί παραχωρήσεως ωφελεί και τους λοιπούς. 

 
Άρθρον 47. 

 
1. Μετά της αιτήσεως περί παραχωρήσεως ή το βραδύτερον µέχρι της λήξεως της διετούς 

ισχύος της αδείας µεταλλευτικών ερευνών δέον να υποβάλλωνται:  
α) Γραµµάτιον ∆ηµοσίου Ταµείου εκ δρχ, πέντε χιλιάδων (5.000) ως δικαίωµα του 

∆ηµοσίου. Το ποσόν τούτο εν ουδεµιά περιπτώσει επιστρέφεται. 
β) Γραµµάτιον ∆ηµοσίου Ταµείου ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης εκ δρχ. 50.000 ή 

75.000, εφ' όσον ο αιτούµενος προς παραχώρησιν µεταλλευτικός χώρος είναι εκτάσεως µέχρι 
πέντε τετραγωνικών χιλιοµέτρων ή µείζονος ταύτης, αντιστοίχως, ως εγγύησις δια την 
εκµετάλλευσιν των διαπιστωθέντων κοιτασµάτων ή δια την διενέργειαν µελετών και ερευνών 
δια την αξιοποίησιν τούτων ή δια την επέκτασιν των µεταλλευτικών ερευνών εντός του 
παραχωρηθησοµένου µεταλλευτικού χώρου. 

γ) Οικονοµικοτεχνική µελέτη υπογραφόµενη υπό µηχανικού µεταλλείου. 
2. Η υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένη οικονοµοτεχνική µελέτη δέον να 

διαλαµβάνη: 
α) Καθορισµόν των θέσεων εις τας οποίας εγένεντο αι µεταλλευτικαί έρευναι και τόπον 

προσπελάσεως εις τα θέσεις ταύτας. 
β) Γεωλογικήν και κοιτασµατολογικήν µελέτην των, εντός του προς παραχώρησιν χώρου, 

ερευνηθεισών περιοχών, συνοδευοµένην µετά των απαραιτήτων γεωλογικών τιµών. 
γ) Περιγραφήν των εκτελεσθεισών µελετών, ερευνών, ερευνητικών έργων, εργαστηριακών 

και των γενοµένων δαπανών, κεχωρισµένως. 
δ) Την εκ των γενοµένων ερευνών προκύψασαν κατά µέσον όρον, ποσοστιαίαν 

περιεκτικότητα των εντός του διαπιστωθέντος κοιτάσµατος κυρίων µεταλλευτικών ορυκτών και 
των επιβλαβών προσµίξεων. 

ε) Περιγραφήν του είδους και του µεγέθους του ανευρεθέντος κοιτάσµατος ως και των 
τυχόν υπολογισθέντων πιθανών και δυνατών αποθεµάτων. 



στ) Προµελέτην επί της δυνατότητος οικονοµικής εκµεταλλεύσεως του διαπιστωθέντος 
κοιτάσµατος ως και απόψεις εν γένει επί των προοπτικών αξιοποιήσεως του προς παραχώρησιν 
µεταλλευτικού χώρου, και  

ζ) Το είδος και την έκτασιν των τυχόν εισέτι απαιτουµένων µελετών, ερευνητικών 
εργασιών ή εργαστηριακών ερευνών, αφορωσών τόσον την ερευνηθείσαν περιοχήν, όσον και 
την ευρυτέραν τοιαύτην. 

 
Άρθρον 48. 

 
1. Η αίτησις περί παραχωρήσεως καταχωρίζεται αυθηµερόν εις το υπό της Νοµαρχίας 

τηρούµενον ειδικόν βιβλίον Μεταλλείων υπ' αύξοντα αριθµόν. 
2. Ο Νοµάρχης, εφ' όσον η ως άνω αίτησις πληροί τας προϋποθέσεις των άρθρων 44, 45 

περ. γ΄ και 47 του παρόντος, προβαίνει εις την διαπίστωσιν του ανευρεθέντος κοιτάσµατος 
µεταλλευτικού ή µεταλλευτικών ορυκτών. 

3. Ο Νοµάρχης δύναται, κατ' οικείαν κρίσιν, δια την διαπίστωσιν του κατά τα άνω 
ανευρεθέντος κοιτάσµατος µεταλλευτικού ή µεταλλευτικών ορυκτών, να απευθύνηται εις την 
Υπηρεσίαν Μεταλλείων της αρµοδίας Περιφερειακής ∆ιοικήσεως. 

4. Κατά πάσα περίπτωσιν περί της διαπιστώσεως ή µη κοιτάσµατος µεταλλευτικού ή 
µεταλλευτικών ορυκτών συντάσσεται έκθεσις υπό µηχανικού µεταλλείων. 

 
Άρθρον 49. 

 
Η αίτησις περί παραχωρήσεως είναι αυτοδικαίως άκυρος : 
α) Εάν υπεβλήθη κατά παράβασιν των άρθρων 44, 45 περ. γ΄ και 47 του παρόντος. 
β) Εάν ο εις αυτήν περιγραφόµενος χώρος ουδόλως συµπίπτη προς τον χώρον της αδείας 

µεταλλευτικών ερευνών εφ' ής η υποβληθείσα αίτησις περί παραχωρήσεως, και  
γ) Εάν ο Νοµάρχης δεν διεπίστωσεν ύπαρξιν κοιτάσµατος µεταλλευτικού χώρου. 

 
Άρθρον 50. 

Απόρριψις αιτήσεως. 
 

1. Επί απασών των περιπτώσεων του άρθρου 49 του παρόντος, ο Νοµάρχης υποχρεούται 
να εκδώση απορριπτικήν απόφασιν, κοινοποιουµένην δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της 
Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον υποβαλόντα την περί παραχωρήσεως αίτησιν. 

2. Εάν η απορριπτική απόφασις του Νοµάρχου δεν ήθελεν ακυρωθή συνεπεία προσφυγής 
κατά το άρθρον 56 του παρόντος, ο χώρος τη αδείας µεταλλευτικών ερευνών, εφ' ης η 
απορριφθείσα αίτησις περί παραχωρήσεως, θεωρείται ελεύθερος από της λήξεως της διετούς 
ισχύος της, το δε Γραµµάτιον ή η εγγυητική επιστολή Τραπέζης περί ων η παραγρ. 1 του 
άρθρου 47 του παρόντος, εφ' όσον υπεβλήθη, επιστρέφεται. 

 
Άρθρον 51. 
Προκήρυξις. 

 
Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως του ανευρεθέντος κοιτάσµατος, ο Νοµάρχης εκδίδει 

προκήρυξιν, προτείνων την παραχώρησιν µόνο του συµπίπτοντος χώρου της αιτήσεως περί 
παραχωρήσεως προς τον χώρον της αδείας µεταλλευτικών ερευνών, καλών άµα τον 
υποβαλόντα την αίτησιν περί παραχωρήσεως ως και πάντα αξιούντα µεταλλευτικά δικαιώµατα, 
περί του παραχωρουµένου µεταλλευτικού χώρου, όπως υποβάλωσι τας κατ' αυτής προσφυγάς 
των. 

 
Άρθρον 52. 

 
Η προκήρυξις δέον να περιέχη:  



α) Το ονοµατεπώνυµον και την διεύθυνσιν κατοικίας του αιτούντος την παραχώρησιν του 
µεταλλευτικού χώρου επί δε Νοµικών Προσώπων, την επωνυµίαν, την έδραν και διεύθυνσιν  
αυτών. 

β) Τον αύξοντα αριθµόν και χρονολογίαν καταχωρήσεως της αιτήσεως περί 
παραχωρήσεως εις το υπό της Νοµαρχίας τηρούµενον ειδικόν βιβλίον Μεταλλείων. 

γ) Τον αριθµόν, χρονολογίαν και όρια της αδείας µεταλλευτικών ερευνών, εφ' ης ο προς 
παραχώρησιν µεταλλευτικός χώρος. 

δ) Τα όρια του προς παραχώρησιν προτεινοµένου µεταλλευτικού χώρου, κατά τα υπό του 
άρθρου 22 του παρόντος οριζόµενα. 

ε) Το ανευρεθέν µεταλλευτικόν ορυκτόν. 
στ) Τον ∆ήµον ή την Κοινότητα εις την περιφέρειαν των οποίων κείται ο προς 

παραχώρησιν µεταλλευτικός χώρος. 
 

Άρθρον 53. 
 

1. Η προκήρυξις του Νοµάρχου δηµοσιεύεται δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και 
κοινοποιείται δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον 
αιτήσαντα την παραχώρησιν του µεταλλευτικού χώρου. 

2. Επίσης η προκήρυξις δηµοσιεύεται, δαπάναις και κατ' εκλογήν του αιτήσαντος την 
παραχώρησιν του µεταλλευτικού χώρου εις µίαν ηµερησίαν εφηµερίδα της Πρωτευούσης του 
Κράτους και εις δύο, κατά προτίµησιν ηµερησίας, της Πρωτευούσης του Νοµού, ένθα κείται ο 
προς παραχώρησιν µεταλλευτικός χώρος, Εφ' όσον δεν εκδίδονται τοιαύται εφηµερίδες εις την 
Πρωτεύουσαν του Νοµού, η προκήρυξις δηµοσιεύεται εις µίαν εισέτι ηµερησίαν εφηµερίδα της 
Πρωτευούσης του Κράτους. 

3. Εντός προθεσµίας τεσσαράκοντα ηµερών από της κοινοποιήσεως της προκηρύξεως του 
Νοµάρχου εις τον αιτήσαντα την παραχώρησιν του µεταλλευτικού χώρου και ήτις προθεσµία 
δεν λήγει προς της παρόδου τεσσαράκοντα ηµερών από της λήξεως της διετούς ισχύος της 
αδείας µεταλλευτικών ερευνών, δέον να λάβωσι χώραν αι δηµοσιεύσεις της παραγρ. 2 του 
παρόντος άρθρου και η υποβολή των αντιτύπων των εφηµερίδων εις τον Νοµάρχην. 

 
Άρθρον 54. 

Απώλεια δικαιώµατος. 
 

1. Ο υποβαλών την αίτησιν περί παραχωρήσεως και µη συµµορφωθείς προς τας διατάξεις 
των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 53 του παρόντος, απόλλυσι παν δικαίωµα απορρέον εκ της 
υποβληθείσης υπ' αυτού αιτήσεως, ο δε µεταλλευτικός χώρος ον αφορά η αίτησις αύτη 
θεωρείται ελεύθερος από της λήξεως της υπό της παραγρ. 3 του άρθρου 53 τασσοµένης 
προθεσµίας. 

2. Η κατά τα άνω απώλεια διαπιστούται υπό του Νοµάρχου δι' αποφάσεώς του, 
κοινοποιουµένης δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις 
τον αιτήσαντα την παραχώρησιν. 

 
Άρθρον 55. 
Προσφυγαί. 

 
Αι κατ' άρθρον 51 του παρόντος προσφυγαί ασκούνται ενώπιον του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου Μεταλλείων εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της τελευταίας 
ηµεροµηνίας των δηµοσιεύσεων περί ων αι παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του παρόντος. 

 
Άρθρον 56. 

 
1. Αι κατά τα άρθρα 50 και 54 του παρόντος εκδιδόµεναι αποφάσεις του Νοµάρχου 

υπόκεινται εις προσφυγήν υπό του υποβαλόντος την αίτησιν περί παραχωρήσεως. 



2. Αι υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεπόµεναι προσφυγαί ασκούνται ενώπιον 
του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της 
κοινοποιήσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως του Νοµάρχου. 

 
Άρθρον 57. 

 
Κατά την υπό του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων συζήτησιν προσφυγών κατά της 

προκηρύξεως του Νοµάρχου επί παραχωρήσεως µεταλλείων είναι απαράδεκτοι ισχυρισµοί 
προβαλλόµενοι παρ' οιουδήποτε και στρεφόµενοι κατά του κύρους της αδείας µεταλλευτικών 
όρων. 

 
Άρθρον 58. 

 
Μετά τας κατά το άρθρον 53 του παρόντος δηµοσιεύσεις και εφ' όσον ουδεµία κατά τις 

προκηρύξεως ησκήθη προσφυγή, ο Νοµάρχης υποβάλλει εις τον Υφυπουργόν Εθνικής 
Οικονοµίας τον φάκελλον της προκηρύξεως περιέχοντα  άπαντα τα σχετικά δικαιολογητικά και 
λοιπά στοιχεία. 

 
Άρθρον 59. 

Παραχώρησις. 
 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µετ' έλεγχον των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων 
της προκηρύξεως οφείλει να προκαλέσεη αµελλητί Πρ. ∆/τος περί παραχωρήσεως του 
µεταλλείου. 

 
Άρθρον 60. 

 
Το Πρ. ∆/γµα περί παραχωρήσεως µεταλλείου δέον ιδία να διαλαµβάνη : 
α) Το ονοµατεπώνυµον, όνοµα πατρός και ιθαγένειαν του δικαιούχου, επί δε νοµικών 

προσώπων την επωνυµία, την έδραν και διεύθυνσιν αυτών. 
β)  Τον αριθµόν και χρονολογίαν της αδείας µεταλλευτικών ερευνών και της προκηρύξεως. 
γ) Τον Νοµόν, ∆ήµον ή Κοινότητα, εις την περιφέρειαν των οποίων κείται το 

παραχωρούµενων µεταλλείον, ως και τα όρια και την έκτασιν αυτού, προσδιοριζοµένων κατά 
τα εις το άρθρον 22 του παρόντος οριζόµενα. 

δ) Το ανευρεθέν µεταλλευτικόν ορυκτόν. 
ε) Ότι ο δικαιούχος θα έχη το αποκλειστικόν δικαίωµα, να εξορύσση και εν γένει να 

εκµεταλλεύηται το ανευρεθέν µεταλλευτικόν ορυκτόν και πάν άλλο τυχόν υπάρχον εις τον 
χώρον του παραχωρουµένου µεταλλείου µεταλλευτικόν ορυκτόν, πλην των υπέρ του ∆ηµοσίου 
εξηρηµένων, και  

στ) Ότι ο δικαιούχος θα υπόκειται εις απώλειαν των δικαιωµάτων του (έκπτωσιν) εν 
περιπτώσσει µη συµµορφώσεώς του προς τα υπό του παρόντος επιτασσόµενα ή προς τους 
όρους υφ' ους παραχωρούνται ταύτα. 

 
Άρθρον 61. 
Έκπτωσις. 

 
1. Οι κατά την χορήγησιν της αδείας µεταλλευτικών ερευνών τεθέντες τυχόν υπό του 

Νοµάρχου όροι κατ' εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του παρόντος ισχύουν 
και κατά την παραχώρησιν του µεταλλείου δυνάµενοι να αρθώσι ή τροποποιηθώσει δι' 
αποφάσεως του Υπουργού εθνικής Οικονοµίας, εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του 
Συµβουλίου Μεταλλείων. 



2. Εις περίπτωσιν παραβάσεως των όρων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δύναται, δι' 
αποφάσεώς του εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων, να 
κηρύξη έκπτωτον τον µεταλλειοκτήτην από των δικαιωµάτων του µεταλλειοκτησίας.   

3. Κατά την ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων συζήτησιν της υποθέσεων καλείται και 
ο ενδιαφερόµενος. Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως τούτου κατά την δια της προσκλήσεως 
ορισθείσαν ηµεροµηνίαν το Συµβούλιον γνωµοδοτεί ερήµην αυτού. 

4. Η περί εκπτώσεως απόφασις κοινοποιείται δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της 
Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον ενδιαφερόµενο και υπόκειται εις προσφυγήν 
ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ασκουµένην εντός προθεσµίας τριάκοντα 
ηµερών από της κατά τα άνω κοινοποιήσεώς της. 

 
Άρθρον 62. 

 
Πάσα παραχώρησις µεταλλείου είναι άκυρος καθ' ο µέρος παραβλάπτονται δι' αυτής 

κεκτηµένα µεταλλευτικά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εν τοιαύτη περιπτώσει ουδάµώς 
ενεχοµένου απέναντι οιουδήποτε. 

 
Άρθρον 63. 

Παραίτησις από µεταλλειοκτησίας. 
 

Αι διατάξεις των άρθρων 42, 124, 125 και 126 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως κι 
επί παραιτήσεως από δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας, της παραιτήσεων υποβαλλοµένης προς 
τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν ∆ιοικητήν εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείο, 
µη επιτρεποµένης όµως τοιαύτης από τµήµατος του χώρου του µεταλλείου. 

 
Άρθρον 64. 

Οροθέτησις µεταλλείου. 
 

1. Από τη εκδόσεως του υπό του άρθρου 59 του παρόντος, προβλεπόµενου Πρ. ∆/τος, ο 
µεταλλειοκτήτης δικαιούται, δι' αιτήσεώς του συνοδευοµένης υπό γραµµατίου εισπράξεως 
∆ηµοσίου Ταµείου εκ δραχµών πέντε χιλιάδων (5.000) να ζητήση την οροθέτησιν του 
µεταλλείου του, δια τεχνητών οροσήµων κατά τας εις το Πρ. ∆/γµα προσδιοριζόµενα όρια, υπό 
τον επιτόπιον έλεγχον του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων της Περιφερειακής 
∆ιοικήσεως, εις ην κείται το Μεταλλείον. 

2. Κατά την οροθέτησιν καλούνται, υπό του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων, 
δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, και ακούονται πάντες 
οι ιδιοκτήται των µεταλλείων των συνορευόντων προς το οροθετούµενον. 

3. Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως µεταλλειοκτήτου τινός ή µεταλλειοκτητών κατά την δια 
της προσκλήσεως ορισθείσαν ηµεροµηνίαν, το έργον της οροθετήσεως χωρεί και εν απουσία 
των προσκληθέντων. 

4. Η τοιαύτη υπό τον έλεγχον του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων γενοµένη 
οροθέτησις, δηµιουργεί τεκµήριον ακριβείας υπέρ αυτής, καθ' ου επιτρέπεται ανταπόδειξις, της 
σχετικής περί ορίων παρακεχωρηµένων µεταλλείων διαφοράς υπαγοµένης εις την αρµοδιότητα 
των τακτικών δικαστηρίων. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ. 

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ  
 

Άρθρον 65. 
∆ικαίωµα µεταλλειοκτησίας. 

 



1. Τα µεταλλεία ως και τα συστατικά αυτών είναι ακίνητα, από της δηµοσιεύσεως δε 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως του υπό του άρθρου 59 του παρόντος 
προβλεποµένου παραχωρητηρίου Πρ. ∆/τος, συνιστάται το δικαίωµα κυριότητος 
επί µεταλλείου (µεταλλειοκτησία), όπερ είναι αυτοτελές εµπράγµατον δικαίωµα, 
όλως διακεκριµένον από της κυριότητος επί του εδάφους. 

 
2. Επιµελεία του µεταλλειοκτήτου το παραχωρητήριον Πρ.∆/γµα µεταγράφεται εις τα  
            οικεία βιβλία µεταγραφών. 
 

Άρθρον 66. 
 
1. Επί της κατά τα άρθρα 59 και 65 του παρόντος συνιστωµένης µεταλλειοκτησίας 

εφαρµόζονται αι εις τα ακίνητα ισχύουσαι διατάξεις του Αστικού Κώδικος, εφ' όσον δεν 
ορίζεται άλλως εις το παρόν. 

2. Τα µεταλλευτικά ορυκτά, µετά την εκ του µεταλλείου εξόρυξίν των, είναι κινητά. 
 

Άρθρον 67. 
Περιεχόµενον - έκτασις. 

 
1 Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του παρόντος ο 

µεταλλειοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να αναζητή, να εξορύσση και εν γένει να 
εκµεταλλεύηται άπαντα τα εντός του παραχωρηθέντος χώρου µεταλλευτικά ορυκτά, πλην των 
υπέρ του ∆ηµοσίου εξηρηµένων, περί ων αι διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος. 

2. Το ως άνω δικαίωµα εκτείνεται τόσον επί της επιφανείας του εδάφους επί εκτάσεως, ως 
αύτη ορίζεται δια των εις το παραχωρητήριον Πρ. ∆/γµα ορίων, όσον και εις τον υπό την 
επιφάνειαν χώρον, προσδιοριζόµενον δια των κατακορύφων επιπέδων των αγοµένων εκ των 
συνδεουσών τα όρια ευθειών γραµµών και εις απεριόριστον βάθος. 

3. Επίσης ο µεταλλειοκτήτης δικαιούται να προβαίνη εις απάσας τας προς άσκησιν ου 
δικαιώµατός του εργασίας, να εκτελή συναφή έργα, ως και να ανεγείρη τας αναγκαίας 
εγκαταστάσεις, επιφανειακώς και υπογείως. 

 
Άρθρον 68. 

 
1. Ο µεταλλειοκτήτης ή ο διάδοχος αυτού η ο εξ αυτών έλκων δικαιώµατα δικαιούται, 

άνευ αποζηµιώσεως του ιδιοκτήτου του εδάφους, να χρησιµοποιή δια τας ανάγκας 
εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου του ή να διαθέτη ελευθέρως τα λατοµικά ορυκτά άτινα 
εξορύσσονται κατά την εκµετάλλευσιν των µεταλλευτικών τοιούτων και τα εκ µηχανικής ή 
χηµικής επεξεργασίας των µεταλλευτικών ορυκτών προερχόµενα τοιαύτα, ως και τα 
εµπεριεχόµενα εις τας εκ της καµινείας των µεταλλευτικών ορυκτών προκυπτούσας σκωρίας. 

2. Η ανωτέρω διάταξις δεν έχει εφαρµογήν προκειµένου περί µαρµάρων, καολίνου, 
µπεντονίτου, µονµορηλωνίτου, περλίτου, κισσήρεως, θηραϊκής γης, γύψου και αλαβάστρου, εφ' 
ων ισχύει η διάταξις του άρθρου 6 του παρόντος. 

3. ∆ια τας ανάγκας εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου επιτρέπεται επίσης, άνευ 
αποζηµιώσεως, η εξόρυξις και η απόληψις προϊόντων λατοµείων εκ χώρων ανηκόντων εις το 
∆ηµόσιον, κειµένων είτε εντός είτε εκτός του µεταλλείου και των οποίων χώρων η χρήσις δεν 
έχει παραχωρηθή, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των περί εκµεταλλεύσεως των λατοµείων 
κειµένων διατάξεων. 

 
Άρθρον 69. 

 
1. Το κατά το άρθρον 67 του παρόντος δικαίωµα του µεταλλειοκτήτου επεκτείνεται και επί 

των εντός του χώρου της µεταλλειοκτησίας υφισταµένων εκβολάδων, ήτοι µεταλλευτικών υλών 
εξορυχθεισών εις παλαιοτέρους χρόνους και µη υποστασών καµινείαν, ως και επί των σκωριών, 



ήτοι υπολειµµάτων µεταλλευτικών υλών εξορυχθεισών επίσης εις παλαιοτέρους χρόνους και µη 
υποστασών καµινείαν.  

2. Κεκτηµένα δικαιώµατα επί των ανωτέρω εκβολάδων και σκωριών δυνάµει του Νόµου 
ΦΚΗ του έτους 1875 ή άλλων προγενεστέρων διατάξεων του παρόντος παραµένουσι σεβαστά. 

 
Άρθρον 70. 

 
Τα εντός του χώρου της µεταλλειοκτησίας εγκαταλειφθέντα υπό προγενεστέρων 

µεταλλειοκτητών ή των διαδόχων αυτών ή των εξ αυτών ελκόντων δικαιώµατα µεταλλευτικά 
ορυκτά ή απορρίµµατα µηχανικής ή χηµικής επεξεργασίας, ή σκωρίαι καµινείας ανήκουν εις 
τον κεκτηµένον το δικαίωµα µεταλλειοκτησίας επί του χώρου τούτου, εφ' όσον παρήλθεν έτος 
τουλάχιστον από της δι' αµετακλήτου αποφάσεως απωλείας των µεταλλευτικών δικαιωµάτων 
των προγενεστέρων µεταλλειοκτητών. 

 
Άρθρον 71. 

 
1. Οι προ του Ν. ΓΦΚ∆΄/1910 "περί Μεταλλείων", λαβόντες παραχώρησιν ωρισµένου 

µεταλλευτικού ορυκτού δικαιούνται να εκµεταλλεύωνται και πάν άλλο τοιούτον εντός του 
χώρου της παραχωρήσεώς των ευρισκόµενον, πλην των υπέρ του ∆ηµοσίου εξηρηµένων περί 
ων αι διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος. Το αυτό ισχύει και δια τας από Τουρκοκρατίας 
δυνάµει Φιρµανίων συσταθείσας µεταλλειοκτησίας, αίτινες εξοµοιούνται και καθ' όσον αφορά 
την διάρκειαν της ισχύος αυτών προς τα κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος 
συνιστωµένας µεταλλειοκτησίας. 

2. Αν επί ταυτιζοµένων χώρων πλείονες του ενός έλαβον παραχωρήσεις δι' ωρισµένα 
µεταλλευτικά ορυκτά, το δικαίωµα αναζητήσεως, εξορύξεως και εκµεταλλεύσεως περί των 
λοιπών µη παραχωρηθέντων µεταλλευτικών ορυκτών ανήκει εις τον ποιήσαντα τας 
σπουδαιοτέρας µεταλλευτικάς εργασίας, κατά την περί τούτου κρίσιν και απόφασιν του 
Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, εκδιδοµένην µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων, 
ήτις απόφασις δηµοσιεύεται δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν υπ' ουδενός εγένοντο 
µεταλλευτικαί εργασίαι, το ως άνω δικαίωµα επί των λοιπών µεταλλευτικών ορυκτών 
παραχωρείται εις τον πρώτον λαβόντα παραχώρησιν, κατά την αυτήν διαδικασίαν. 

3. Αν όµως µετάλλευµά τι εκ των συναπαντωµένων µε το κύριον µετάλλευµα είναι ήδη 
παραχωρηµένον εις έτερον µεταλλειοκτήτην, οφείλει ο εξορύσσων και αποχωρίζων αυτόν, να 
το θέτη εις την διάθεσιν του έχοντος την παραχώρησιν αυτού µετά την απόληψιν των δαπανών 
εξορύξεως και αποχωρισµού. 

 
Άρθρον 72. 

 
Οι δυνάµει του άρθρου 35 του Ν. ΧΞ/1861, κεκτηµένοι άδειαν εξορύξεως ορυκτού  τινός 

επί της επιφανείας θεωρούνται αυτοδικαίως κεκτηµένοι το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του 
χώρου και υπογείως ως αποκλειστικοί µεταλλειοκτήται, εάν δεν απώλεσαν ήδη παν δικαίωµα 
δυνάµει του Νόµου ΧΞ΄, ως παραµελήσαντες την εξόρυξιν. 

 
Άρθρον 73. 

Προϊόντα Μεταλλείων. 
 
1. Προϊόντα µεταλλείων είναι τα υπό των διατάξεων του παρόντος χαρακτηριζόµενα ως 

µεταλλευτικά ορυκτά ή µεταλλεύµατα, µετά την εκ του µεταλλείου εξόρυξιν αυτών, είτε 
ακατέργαστα είτε υποστάντα την αναγκαίαν προς εµπορίαν αυτών κατεργασίαν ως και κατά 
την κατεργασίαν τούτων προκύπτοντα υποπαράγωγα. 

2. Η υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένη κατεργασία, δύναται να 
συντελήται δια διαφόρων φυσικών ή µηχανικών µέσων, ως δια διαλογής, θραύσεως, 



λειοτρηβήσεως, ταξινοµήσεως, πλήσεως ή δι’ υδροµηχανικών ή χηµικών µεθόδων ως και δια 
φρύξεως ή καµινείας. 

3. Εν αµφιβολία περί χαρακτηρισµού κατειργασµένου ορυκτού ή υποπαραγώγου τούτου, 
ως προϊόντος µεταλλείου, αύτη αίρεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, 
εκδιδοµένης µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων. 

 
Άρθρον 74. 

Έγκρισης συµβάσεων και τύπος. 
 
1. Αι συµβάσεις αι έχουσαι αντικείµενον την σύστασιν, αλλοίωσιν, ή µετάθεσιν 

µεταλλευτικών εν γένει δικαιωµάτων ή την παραχώρησιν της χρήσεως ή της χρήσεως και 
καρπώσεως τούτων απορρεόντων εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή εκ παραχωρηθέντος 
µεταλλείου, ως και αι τροποποιούσαι ταύτας, συντελούνται από της εγκρίσεώς των κατά τας εις 
την παρ. 1 του άρθρου 76 του παρόντος οριζόµενα. 

2. Αι περί ων η προηγούµενη παράγραφος συµβάσεις ως και αι περί καταργήσεως τούτων, 
γίνονται επί ποινή ακυρότητας ενώπιον συµβολαιογράφου. 

3. Αι διατάξεις της παρ. 1 δεν έχουν εφαρµογήν επί συστάσες υποθήκης. 
4. Επί µεταλλειοκτησίας, της καταρτίσεως των συµβάσεων της παρ. 1, δεόν απαραιτήτως 

να προηγήται η µεταγραφή του σχετικού παραχωρητηρίου Πρ. ∆/τος, εις τα βιβλία µεταγραφών 
του γραφείου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον. 

5. Επί κληρονοµικής διαδοχής η µεταγραφή περί ης η προηγουµένη παράγραφος, δύνατια 
να γίνη και υπό των κληρονοµών. 

 
Άρθρον 75. 

 
1. Εντός των τριών µηνών από της καταρτίσεως των συµβολαίων των εν παρ. 1 του 

άρθρου 74 του παρόντος συµβάσεων, δέον να υποβάλωνταν υπό των ενδιαφεροµένων 
αντίγραφο τούτων, εις διπλούν, δια την κατά τας διατάξεις του άρθρου 76 του παρόντος 
έγκρισιν. 

2. Εις την υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένην έκγρισιν δεν υπόκεινται 
προσύµφωνα συµβάσεων περί ων η παραγρ. 1 του άρθρου 74 του παρόντος. 

 
Άρθρον 76. 

 
1. Η κατά το άρθρον 75 του παρόντος έγκρισις παρέχεται, εφ’ όσον µεν ζητείται δια την 

απόκτησιν δικαιωµάτων εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών δι’ αποφάσεων του εκδόντος την 
άδειαν µεταλλευτικών ερευνών Νοµάρχου, εφ’ όσον δεν ζητείται δια την απόκτησιν 
δικαιωµάτων επί µεταλλειοκτησίας δι’ αποφάσεως του Υφυπουργού Περιφερειακού 
∆ιοικητικού, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον. 

2. Ο κατά περίπτωσιν Υφυπουργός Περιφερειακός ∆ιοικητής ή Νοµάρχης δύναται να 
αρνηθή την κατά την προηγουµένην παράγραφον έκγρισιν εάν το περιεχόµενον της συµβάσεως 
αντίκειται εις κανόνας δηµοσίας τάξεως ή η άρνησις υπαγοερεύεται εκ λόγων ασφαλείας της 
Χώρας. 

3. Περίληψις των αποφάσεων της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, κεκυρωµένον δε αντίγραφον της αποφάσεως του Υφυπουργού 
Περιφερειακού ∆ιοικητού µεά του υποβληθέντος συµβολαίου ή της περιλήψεως της εκθέσεως 
κατακυρώσεως, µεταγράφεται επιµελεία του ενδιαφεροµένου εις τα βιβλία µεταγραφών του 
γραφείου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον. 
 

Άρθρον 77. 
Πλειστηριασµός. 

 



1. Αι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 74 του παρόντος έχουν εφαρµογήν και επί 
κτήσεως των περί ων η παράγραφος αυτή δικαιωµάτων δια πλειστηριασµού. 

2. Εν τη περιπτώσει της προηγουµένης παραγράφου υποβάλλετια προς έγκρισιν 
κεκυρωµένον αντίγραφον της περιλήψεως της εκθέσεως κατακυρώσεως. 

3. Η διανοµή του εκπλειστηριάσµαστος δύναται να γίνη µόνον µετά την παροχήν της ως 
άνω εγκρίσεως. Εν αρνήσει της παροχής της εκρίσεως το εκπλειστηρίασµα επιστρέφεται εις τον 
υπερθεµαστήν, µετ’ αφαίρεσιν των εξόδων του πλειστηριασµού. 

 
Άρθρον 78. 

Γνωστοποίησις διαδοχής. 
 
1. Η, συνεπεία καθολικής διαδοχής, κληροδοσίας ή δωρεάς αιτία θανάτου, απόκτησις 

µεταλλευτικών δικαιωµάτων, περί ων η παράγρ. 1 του άρθρου 71 του παρόντος, ή και 
δικαιωµάτων εξ αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών, δέον να 
γνωστοποιείται δι’ εγγράφου δηλώσεως του αποκτώντος, εφ’ όσον µεν αύτη αφορά δικαιώµατα 
εξ αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή εξ αδείας µεταλλευτικών 
ερευνών, εις τον Νοµάρχην, εις ον εκκρεµεί η αίτησις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών 
ερευνών ή τον εκδόντα την άδειαν µεταλλευτικών ερευνών, εφ’ όσον δε αφορά δικαιώµατα επί 
µεταλλειοκτησίας, εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν ∆ιοικητήν, εις την περιφέρειαν του 
οποίου κείται το Μεταλλείον. 

2. Επί αποκτήσεως δια της αυτής πράξεως δικαιωµάτων επί µεταλλειοκτησίας και 
δικαιωµάτων εξ αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή εξ' αδείας 
µεταλλευτικών ερευνών, η δήλωσις, περί ης η προηγουµένη παράγραφος, υποβάλλεται δια µεν 
τα δικαιώµατα επί µεταλλειοκτησίας εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν ∆ιοικητήν δια δε τα 
λοιπά δικαιώµατα εις τον Νοµάρχην. 

3. Την αυτήν υποχρέωσιν, περί υποβολής δηλώσεως, κατά τας εις την παράγραφον 1 του 
παρόντος άρθρου οριζόµενα, υπέχουν και οι, δυνάµει τελεσιδίκου δικαστικής αποαφάσεως, 
αναγνωριζόµενοι το πρώτον δικαιούχοι δικαιωµάτων περί ων η παραγρ. 1 του άρθρου 74 του 
παρόντος ή δικαιωµάτων εξ αιτήσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών. 

 
Άρθρον 79. 

 
1. Η περί γνωστοποιήσεως δήλωσις, µετά των σχετικών εγγράφων νοµιµοποιήσεως δέον 

να υποβάλωνται εις τον Νοµάρχην ή Υφυπουργόν Περιφερειακόν ∆ιοικητήν, το βραδύτερον 
υπό µεν των κατοικούντων ενός του Κράτους, ενός εξ µηνών, υπό δε των κατοικούντων  εκτός 
του κράτους, εντός ενός έτους από του θανάτου του κληρονοµουµένου ή από της τελεσιδικίας 
της κατά την παραγρ. 3 του προηγουµένου άρθρου δικαστικής αποφάσεως. 

2. Οι αλλοδαποί επί πλέον των, εις την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, σχετικών 
εγγράφων νοµιµοποιήσεως, δέον να υποβάλλουν και την κατά το άρθρον 9 του παρόντος 
έκγρισιν του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 80. 

 
Μόνον από της υποβολής της υπό του άρθρου 79 του παρόντος της περί γνωστοποιήσεως 

δηλώσεως µετά των σχετικών εγγράφων νοµιµοποιήσεως και προκειµένου περί αλλοδαπών και 
της κατ’ άρθρον 9 του παρόντος εγκρίσεως, αναγνωρίζονται υπό του ∆ηµοσίου, ως δικαιούχοι 
οι κατά τας διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος αποκτήσαντες 
µεταλλευτικά δικαιώµατα. 

 
Άρθρον 81. 
Έκπτωσις. 

 



1. Εις περίπτωσιν παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 79 του παρόντος ο κατά 
περίπτωσιν Νοµάρχης ή Υφυπουργός Περιφερειακός ∆ιοικητής δύναται, κατόπιν συµφώνου 
γνώµης της εις την Νοµαρχίαν ή την Περιφερειακήν ∆ιοίκησιν λειτουργούσης Επιτροπής 
Βιοµηχανίας, δι’ αποφάσεως του δηµοσιευοµένης µόνον δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, 
να απαγγείλλη την έκπτωσιν των δικαιούχων. 

2. Κατά της αποφάσεως του Νοµάρχου ή του Περιφερειακού ∆ιοικητού επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ασκουµένη εντός εξήκοντα 
ηµερών από της δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύσεώς της. 

 
Άρθρον 82. 
Μίσθωσις 

 
1. Επί µισθώσεως του δικαιώµατος µεταλλειοκτησίας καταρτισθείσης και συντελεσθείσης 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 74, 75 και 76 του παρόντος, εάν ο εκµισθωτής, αδιακρίτως εάν 
παρεχώρησεν ήµη την χρήσιν του µισθίου, µεταβιβάση εις τρίτον την κυριότητα του µισθωτού 
ή παραχωρήση άλλο εµπράγµατον δικαίωµα αποκλείον την υπό του µισθωτού εκµετάλλευσιν, ο 
νέος κτήτωρ υπεισέρχεται εις τα δικαιώµατα και τας υποχρεώσεις της µισθώσεως, εκτός εάν εις 
το µισθωτήριον συµβόλαιον ρητώς συνεφωνήθη ότι η µίσθωσις θα λύηται εις οιανδήποτε των 
άνω περιπτώσεων. Τα αυτά ισχύουν και εις περίπτωσιν αναγκαστικής εκποιήσεως του µισθίου, 
συνεπεία εκτελέσεως, ως και εν περιπτώσει εκπτώσεως του εκµισθωτού από των δικαιωµάτων 
του µεταλλειοκτησίας και εφ’ όσον ο χώρος ταύτην δεν καθίσταται ελεύθερος κατ’ εφαρµογήν 
των διατάξεων του παρόντος ή εν περιπτώσει παραιτήσεως τινός εκ των συµµεταλλειοκττών 
από της υπό µίσθωσιν τελούσης µερίδος του. 

2. Επί µισθώσεως του δικαιώµατος εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών, εφαρµόζονται 
αναλόγως αι διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 
Άρθρον 83. 

 
Επί µισθώσεως µεταλλείου δεν έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις του άρθρου 610 του 

Αστικού Κώδικα. 
 

Άρθρον 84. 
Μίσθωµα. 

 
1. Επί µισθώσεως δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας, ως και εξ αδειών µεταλλευτικών 

ερευνών ορίζεται, ως ανώτατον όριον θεµιτού µισθώµατος, επί της τιµής πωλήσεως του 
µεταλλεύµατος, εάν µε αύτη συµφωνήται επί του δαπέδου του µεταλλείου, εις 6% επί της τιµής 
ταύτης, εάν δε συµφωνήται επί του πλοίου, εις 4% επί ταύτης. Τα όρια ταύτα νοούνται επί τιµής 
εµπορευσίµου µεταλλεύµατος, υπολογίζοναι δε δια το καταβλητέον µίσθωµα είτε εις είδος είτε 
εις χρήµα κατ’ εκλογήν του εκµισθωτού. 

2. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν το µετάλλευµα πωλείται εµπλουτισµένον ή υποστάν 
κατεργασίαν δια µηχανικών ή χηµικών µέσων ή δια καµινείας, το ανώτατον όριον θεµιτού 
µισθώµατος ορίζεται εις 2% επί της τιµής πωλήσεως του µεταλλεύµατος ορίζεται εις 2% επί της 
τιµής πωλήσεως του µεταλλεύµατος τούτου επί του πλοίου, καταβλητέων είτε εις είδος είτε εις 
χρήµα, ή τούτο ορίζεται εις 1% εφ’ όσον το µετάλλευµα πωλείται κατόπιν µεταλλουργικής 
επεξεργασίας. 

Ο εκµισθωτής όµως δικαιούται να επιλέξη είτε το επί του εµπλουτισµένου ή 
κατειργασµένου ή του κατόπιν µεταλλουργικής επεξεργασίας ως άνω µεταλλεύµατος µίσθωµα 
εκ 2% ή 1% είτε εξ εξ 6% επί του εξορυσσοµένου (ακατεργάστου) µεταλλεύµατος, εις είδος ή 
επί της χρηµατικής αξίας αυτού επί του δαπέδου του µεταλλείου. 

3. Πάσα συµφωνία, δι’ ης συµφωνείται µίσθωµα ανώτερον των ορίων, ως ταύτα 
καθορίζονται εις τας προηγουµένας παραγράφους, είναι απολύτως άκυρος καθ’ ο µέρος το 
συµφωνηθέν µίσθωµα υπερβαίνει τα καθορισθέντα ως άνω ανώτατα όρια του µισθώµατος. 



4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των εν ισχύι ήδη συµβάσεων 
εκµισθώσεως των ως άνω δικαιωµάτων δια τον από της ισχύος του παρόντος µέχρι της λήξεως 
των συµβάσεων τούτων χρόνων, του µισθωτού απαλλασσοµένου της υποχρεώσεως καταβολής 
του επί πλέον των ανωτέρω ορίων τυχόν συµπεφωνηµένου µισθώµατος. 

5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται επί των µισθώσεων δηµοσίων 
µεταλλείων, εφ’ όσον αύται αφορώσιν εις εξόρυξιν µεταλλευµάτων εκ των υπέρ του ∆ηµοσίου 
εξηρηµένον περί ων αι διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος. 

 
Άρθρον 85. 

Επίλυσις διαφορών. 
 
Πάσαι αι διενέξεις µεταξύ εκµισθωτού και µισθωτού εκ της εφαρµογής του άρθρου 84 του 

παρόντος, υπάγονται εις την αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου εις την περιφέρειαν 
του οποίου κείται το µεταλλείον ή ο χώρος εφ’ ου η άδεια µεταλλευτικών ερευνών, δικάζοντος 
κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

 
Άρθρον 86. 

Μεταγραφή αποφάσεων. 
 
1. Πάσα αµετάκλητος απόφασις αφορώσα έκπτωσιν ή παραίτησιν από του δικαιώµατος 

µεταλλειοκτησίας ως και πάσα απόφασις αφορώσα κατάργησιν ταύτης µεταγράφεται, επιµελεία 
του ∆ηµοσίου, εις τα βιβλία µεταγραφών του γραφείου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται 
το µεταλλείον. 

2. Εφ’ όσον όµως, συνεπεία της εκπτώσεως ή παραιτήσεως επέρχεται προσαύξησις της 
µερίδας του εκπεσόντος ή παραιτηθέντος υπέρ των λοιπών συµµεταλλειοκτητών ή περί 
παραιτήσεως άµα και προσαυξήσεως απόφασις µεταγράφεται επιµελεία των υπέρ ων η 
προσαύξησις. 

3. Άνευ της µεταγραφής περί ης η προηγουµένη παράγραφος ο νέος κτήτωρ δεν δύναται εν 
σχέσει προς την προσαυξηθείσαν µερίδα, να καταρτίση εγκύρως συµβάσεις περί ων η παραγρ. 
1 του άρθρου 74 του παρόντος. 

 
Άρθρον 87. 

Τέλη και δικαιώµατα µεταγραφής. 
 
1. Τα τέλη του ∆ηµοσίου δια την µεταγραφήν του παραχωρητηρίου Πρ. ∆/τος, ως και 

πάσης άλλης πράξεως ή αποφάσεως ή εγγράφου εν γένει, χρήζοντος µεταγραφής, κατ’ 
εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων του 
µεταγραφοφύλακος του ειδικού τέλους δια τας περιφερείας των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων, 
ως και παντός συναφούς τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς κ.λπ. του ∆ηµοσίου και οιουδήποτε 
τρίτου, εν γένει, δεν δύνανται να υπερβούν τας δραχµάς χιλίας (1.000) εν τω συνόλω. 

2. Επί µεταγραπτέων πράξεων, αποφάσεων ή εγγράφων εν γένει, κατά τας διατάξεις του 
παρόντος, επιµελεία του ∆ηµοσίου ουδέν τέλος, δικαίωµα, εισφορά κ.λπ. υπέρ του δηµοσίου 
και οιουδήποτε τρίτου εν γένει οφείλεται.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ  
 

ΣΥΜΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
Άρθρον 88. 
Συγκυριότης. 

 



1. Πλείονες λαβόντες ή αποκτήσαντες παραχώρησιν µεταλλείου εις ίσας ή άνισους 
µερίδας, θεωρούνται κατά τας µερίδας ταύτας εξ αδιαιρέτου συγκύριοι (συµµεταλλειοκτησία) 
µη επιτρεποµένης της κατατµήσεως του χώρου του µεταλλείου. 

2. Επί πλειόνων συµµεταλλειοκτητών εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 43 
του παρόντος. 

 
Άρθρον 89. 

 
1. Αι αποφάσεις επί παντός ζητήµατος αφορώντος εις την διοίκησιν και εκµετάλλευσιν του 

κοινού µεταλλείου, λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν του συνόλου των µερίδων. 
2. Επικειµένου κινδύνου απωλείας των επί του κοινού µεταλλείου δικαιωµάτων των 

συµµεταλλειοκτητών, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος, ή βλάβης ή καταστροφής 
τούτου, έκαστος των συµµεταλλειοκτητών δικαιούται και άνευ της συναινέσεως των λοιπών, να 
λάβη τα απαιτούµενα προς διατήρησιν ή συντήρησιν του κοινού µεταλλείου µέτρα. 

 
Άρθρον 90. 
∆ιαχείρισις. 

 
1. Εάν, συνεπεία µη επιτεύξεως εξ οιουδήποτε λόγου της υπό του άρθρου 89 του παρόντος 

της υπό του άρθρου 89 του παρόντος οριζοµένης πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται η διοίκησης και η 
εν γένει εκµετάλλευσις του µεταλλείου, επί τη αιτήσει παντός συµµεταλλειοκτήτου και µετά 
κλήσιν όλων των λοιπών συµµεταλλειοκτητών, εφ’ όσον τούτο είναι ευχερές, το µονοµελές 
πρωτοδικείον εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον κατά την διαδικασίαν των 
άρθρων 686 επ. του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας, δύναται να διατάξη τον διορισµόν 
διαχειριστού. 

2. Το δικαστήριον δύναται να αναθέση την διαχείρισιν εις εν ή πλείονα πρόσωπα 
συµµεταλλειοκτήτας ή µή. 

3. Η κατά την παραγρ. 1απόφασις περί διορισµού διαχειριστού υπόκειται εις έφεσιν, εντός 
προθεσµίας 30 ηµερών από της κοινοποιήσεώς της, ενώπιον του Προέδρου Εφετών, δικάζοντος 
κατά την αυτήν διαδικασίαν των άρθρων 686 εποµ. του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

4. Μέχρις ου η περί διορισµού απόφασις καταστή τελεσίδικος ο διαχειριστής δεν δύναται 
να καταρτίζη δικαιοπραξίας µείζονος των δύο ετών. 

5. Το κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριον δύναται επί τη αιτήσει παντός 
συµµεταλλειοκτήτου και µετά κλήσιν όλων των λοιπών συµµεταλλειοκτητών, εφ’ όσον τούτο 
είναι ευχερές, κατά την διαδικασίαν των άρθρων 686 επ. του Κώδικος Πολτικής ∆ικονοµίας, να 
αντικαταστήση ή και να ανακαλέση τον διορισθέντα διαχειριστήν. 

 
Άρθρον 91. 

 
Ο διορισµός, η παραίτησις ή η ανάκλησις του διαχειριστού αντιτάσσονται κατά των τρίτων 

µόνον αφ’ ης σηµειωθούν εις το βιβλίον µεταγραφών. 
 

Άρθρον 92. 
 
1. Ο διαχειριστής εν τη διαχειρίσει της συµµεταλλειοκτησίας εκπροσωπεί τους 

συµµεταλλειοκτήτας ενώπιον των δικαστηρίων. 
2. Η υπό του διαχειριστού εντός των ορίων της εξουσίας αυτού συναφθείσα δικαιοπραξία, 

ενεργεί υπέρ και κατά των συµµεταλλειοκτητών και αν έτι ούτοι δεν κατονοµάζωνται εν αυτή. 
 

Άρθρον 93. 
 
Έκαστος των συµµεταλλειοκτητών εκποιεί ελευθέρως, τηρουµένων των διατάξεων του 

παρόντος, την επί του κοινού µεταλλείου µερίδα του. Ο µεταβιβάσας και ο αποκτών ευθύνονται 



εις ολόκληρον δια τας, δι’ αποφάσεως των συµµεταλλειοκτητών αναληφθείσας υποχρεώσεις 
µέχρι της γνωστοποιήσεως της εκποιήσεως εις τους λοιπούς συµµεταλλειοκτήτας ή τον 
διαχειριστήν. 

 
Άρθρον 94. 

 
1. ∆ι’ αποφάσεως της πλειοψηφίας των 4/5 των µερίδων ή της πλειοψηφίας των 2/3 και 

µετ’ άδειαν του πολυµελούς πρωτοδικείου εις την Περιφέρειαν του οποίου κείται το κοινόν 
µεταλλείον, τούτο δύναται να υποθηκευθή. 

2. Το δικαστήριον δικάζει κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας, καλουµένων 
όλων των συµµεταλλειοκτητών εφ’ όσον τούτο είναι ευχερές, άλλως η σχετική πρόσκλησις 
δηµοσιεύεται προ πέντε τουλάχιστον ηµερών δια µιας των εν τη έδρα του Νοµού εις τον οποίον 
κείται το µεταλλείον εκδιδοµένων ηµερησίων Εφηµερίδων, εν ελλείψει δε τοιαύτης δια µιας 
των ηµερησίων Εφηµερίδων των Αθηνών. 

3. Συµµεταλλειοκτήτης δεν δύναται να υποθηκεύση την µερίδα του άνευ συναινέσεως της 
πλειοψηφίας των 23.Η συναίνεσις παρέχεται ενώπιον συµβολαιογράφου. 

 
Άρθρον 95. 

 
1. Συµµεταλλειοκτήται συγκεντρούντες τα 4/5 των µερίδων δύνανται να εκποιήσουν 

ολόκληρον το κοινόν µεταλλείον. 
2. Η επί του υπολοίπου κυριότης µεταβιβάζεται αφ’ ης το αναλογούν τίµηµα καταβληθή 

εις τον δικαιούχον ή κατατεθή εις ∆ηµοσίαν κατάθεσιν. 
 

Άρθρον 96. 
 
1. Συµµεταλλειοκτήται συγκεντρούντες το ήµισυ των µερίδων δύνανται να εκποιήσουν το 

κοινόν µεταλλείον εν δηµοσίω πλειστηριασµώ, µετ’ αδείαν του πολυµελούς πρωτοδικείου εις 
την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν της εκουσία 
δικαιοδοσίας, καλουµένων όλων των συµµεταλλειοκτητών, εφ’ όσον τούτο είναι ευχερές. 

2. Ο πλειστηριασµός ενεργείται εντός τριών µηνών από της τελεσιδικίας της αποφάσεως 
του πολυµελούς πρωτοδικείου της παρεχούσης την άδειαν της εκποιήσεως και εις τόπον 
οριζόµενον δια της αυτής ως άνω αποφάσεως. 

 
Άρθρον 97. 
Ευθύνη. 

 
1. Οι συµµεταλλειοκτήται ευθύνονται εις ολόκληρον δι' απάσας τας κατά τας διατάξεις του 

παρόντος υποχρεώσεις των, ως και δια την καταβολήν των προς το ∆ηµόσιον οφειλοµένων 
φόρων, τελών, παραβόλων και λοιπών δικαιωµάτων. 

2. Η αυτή εις ολόκληρον ευθύνη υφίσταται και δια την καταβολήν οιασδήποτε δαπάνης ή 
αποζηµιώσεως οφειλοµένης προς τρίτους προκληθείσης συνεπεία εκµεταλλεύσεως του 
µεταλλείου, µη δυναµένης να εκταθή πέραν της αξίας της µερίδος του συµµεταλλειοκτήτου. 

3. Εάν ο εις ολόκληρον κατά τα εις τας προηγουµένας παραγράφους υπόχρεως δεν ήθελεν 
αποδώσει εντόκως εις τον ή τους καταβαλόντας συµµεταλλειοκτήτας, το βραδύτερον εντός 
τριών µηνών από της γνωστοποιήσεως της γενοµένης καταβολής, την βαρύνουσαν αυτόν 
οφειλήν και εφ’ όσον δεν υπάρχει εύλογος αµφιβολία ως προς ταύτην, κηρύσσεται έκπτωτος 
της ανηκούσης εις αυτόν επί του µεταλλείου µερίδος υπέρ του ή των καταβαλόντων 
συµµεταλλειοκτητών ή των διαδόχων αυτών κατ’ αναλογίαν των µερίδων αυτών, 
επιφυλασσοµένου και του κατά τας κειµένας διατάξεις δικαιώµατος αναγωγής µεταξύ των. 

Η έκπτωσις απαγγέλεται τη αιτήσει του ή των καταβαλόντων δι’ αποφάσεως του 
πολυµελούς πρωτοδικείου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το µεταλλείον. 

 



Άρθρον 98. 
 
Αι διατάξεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του παρόντος, εφαρµόζονται και εις την 

περίπτωσιν αποφάσεως περί εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου δια χρηµατικής συνεισφοράς των 
συµµεταλλειοκτητώ, εάν εις εκ των συµµεταλλειοκτητών δεν ήθελε καταβάλει της εις την 
µερίδα του αναλογούσαν εισφοράν κατά τα εις την απόφασιν περί εκµεταλλεύσεως 
διαλαµβανόµενα. 

 
Άρθρον 99. 

 
Απαγγελθείσης της εκπτώσεως κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 97 και 98 του 

παρόντος, ο καταστάς έκπτωτος συµµεταλλειοκτήτης ουδεµίαν περαιτέρω υπέχει ευθύνην δι’ 
οιανδήποτε υποχρέωσιν ή γενοµένην καταβολήν υπό των λοιπών συµµεταλλειοκτητών και 
αναγοµένων εις τον προ της εκπτώσεως χρόνου. 

 
 Άρθρον 100. 

 
Αι διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 99 του παρόντος, εφαρµόζονται και επί των 

γεγενηµέων προ της ισχύος του παρόντος αξιώσεων περί ων αι διατάξεις των ως άνω άρθρων. 
 

Άρθρον 101. 
 
Αι διατάξεις των άρθρων 97, 98, 99 και 100 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και επί 

πλειόνων υποβαλόντων αίτησιν προς χορήγισιν αδείας µεταλλευτικών ερευνών, ως και επί 
συνδικαιούχου αδείας µεταλλευτικών ερευνών. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΤΩΝ 
 

Άρθρον 102. 
Εκµετάλλευσις. 

 
Η εκµετάλλευσις των µεταλλείων χαρακτηρίζεται δια την εφαρµογήν των διατάξεων του 

παρόντος ως δηµοσίας ωφελείας. 
 

Άρθρον 103. 
 
Από της δηµοσιεύσεως του περί παραχωρήσεως µεταλλείου Πρ. ∆/τος ο µεταλλειοκτήτης 

ή ο διάδοχος αυτού ή ο εξ αυτών έλκων δικαιώµατα, υποχρεούται όπως άρξηται της 
εκµεταλλεύσεως των εις τον χώρον του µεταλλείου διαπιστωθέντων κοιτασµάτων 
µεταλλευτικών ορυκτών, δι’ αναλόγων προς την σπουδαιότητα τούτων, τεχνικών και 
οικονοµικών µέσων. 

 
Άρθρον 104. 

 
 Εις περίπτωσιν, καθ’ ην δι’ οιονδήποτε λόγον ο µεταλλειοκτήτης ή ο διάδοχος αυτού ο εξ 

αυτών έκλων δικαιώµατα, δεν ήθελε προέλθει εις την εκµετάλλευσιν του µεταλλείου κατά τα εν 
άρθρω 103 του παρόντος οριζόµενα, υποχρεούται εις την διενέργειαςν µεταλλευτικών ερευνών 
εντός του χώρου του µεταλλείου κατά τα εις το άρθρον 106 του παρόντος οριζόµενα. 

 
Άρθρον 105. 



 
Τα δια την εκµετάλλευσιν των µεταλλείων έργα ως και αι εν γένει εργασίαι 

εκµεταλλεύσεως τούτων, τελούν υπό τους περιορισµούς και απαγορεύσεις του εκάστοτε 
ισχύοντος Κανονισµού Μεταλλευτικών εργασιών. 

 
Άρθρον 106. 

 
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 107, 108, 109, 110 και 111 του 

παρόντος, εάν επί µίαν τριετίαν δεν εγένετο εκµετάλλευις του µεταλλείου ή κατά την αυτήν 
τριετίαν δεν διενεργήθησαν µεταλλευτικαί έρευναι δια διαπάνης αναλογούσης εις είκοσι 
χιλιάδας δραχµάς ανά τετραγωνικόν χιλιόµετρον εντός του χώρου του µεταλλείου, κατά την 
έννοιαν των άρθρων 103 και 104 του παρόντος, αντιστοίχως, ο µεταλλειοκτήτης κηρύσσεται 
έκπτωσις από των δικαιωµάτων της µεταλλειοκτησίας. 

2. Η υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένη τριετία άρχεται δια µεν τα 
µεταλλεία των τα Πρ. ∆/τα εξεδόθησαν µέχρι της 1ης Ιανουαρίου του εποµένου της ισχύος του 
παρόντος έτους, από τας ηµεροµηνίας ταύτης, δια δε τα µεταλλεία ων τα Πρ. ∆/τα εξεδόθησαν 
µεταγενεστέρως από της 1ης Ιανουαρίου του εποµένου της δηµοσιεύσεως του Πρ. ∆/τος έτους. 

 
Άρθρον 107. 

 
Μεταλλευτική επιχείρησις δύναται, προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως αποθεµάτων, να 

διατηρή άνευ επιβολής των υπό των διατάξεων του άρθρου 106 του παρόντος κυρώσεων, 
µεταλλεία του αυτού είδους µεταλλεύµατος, είτε ιδιόκτητα είτε µεµισθωµένα ιδιωτικά ή 
δηµόσια συνολικής εκτάσεως µέχρις είκοσι τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ανά έκαστον εν 
εκµεταλλεύσει τελούν, κατά την έννοια του άρθρου 103 του παρόντος, µεταλλείον του αυτού 
είδους µεταλλεύµατος. 

 
Άρθρον 108. 

 
1. Η έκτασις των µεταλλείων περί ης το άρθρον 107 του παρόντος αυξάνεται εις 

τεσσαράκοντα τετραγωνικά χιλιόµετρα εφ’ όσον η µεταλλευτική επίχειρησις εντός της τριετίας 
περί ής το άρθρον 106 του παρόντος. 

α) διέθεσεν εν γένει µεταλλευτικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον εξ εκατοµµυρίων δραχµών 
ή 

β) αι γενόµεναι εγκαταστάσεις ως και ο εν γένει µηχανικός εξοπλισµός αυτής, προ της 
διενεργείας αποσβέσεων ανήλθον εις ποσόν τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων δραχµών, ή  

γ) διατηρεί αποθέµατα εξωρυγµένων οµοειδών µεταλλευµάτων αξίας τουλάχιστον εξ 
εκατοµµυρίων δραχµών. 

2. Το υπό της προηγουµένης παραγράφου δικαίωµα επεκτείνεται και επί µεταλλείων 
συνολικής εκτάσεως άνω των τεσσαράκοντα τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µέχρι κατ’ 
ανώτατον όριον διακοσίων τετραγωνικών χιλιοµέτρων, εφ’ όσον η µεταλλευτική επιχείρησις 
εκπληροί κατ’ αναλογίαν εκάστου τετραγωνικού χιλιοµέτρου εκ των διατηρουµένων 
µεταλλείων το εν τεσσαροκοστόν των προϋποθέσεων των προβλεποµένων εις τα υπό στοιχεία 
α, β και γ της προηγουµένης παραγράφου. 

3. Αι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων έχουσιν εφαρµογήν αυτοτελώς επί ενός 
εκάστου εν εκµεταλλεύσει τελούντςο µεταλλείου της αυτής µεταλλευτικής επιχειρήσεως και 
του αυτού είδους µεταλλεύµατος. 

 
Άρθρον 109. 

 
1. Μεταλλευτική επιχείρισης διατηρούσα εις κατάστασιν δυνατότητος λειτουργίας εντός 

της τριετίας, περί ης το άρθρον 106 του παρόντος, εγκαταστάσεις επιφανείας και υπογείους 
(εξαιρουµένων των φρεάτων και των οριζοντίων ή κεκλυµένον στοών µετά των 



υποστυλωµάτων αυτών) και µηχανικόν εξοπλισµόν εν γένει αξίας τουλάχιστον πεντήκοντα 
εκατοµµυρίων δραχµών επί ιδιοκτήτων ή µεµισθωµένων ιδιωτικών ή δηµοσίων µεταλλείων και 
προ της διενεργείας αποσβέσεω δικαιούται όπως διατηρή οµοειδή µεταλλεία συνολικής 
εκτάσεως ουχί µείζονος των εκατόν τετραγωνικών χιλιοµέτρων, κατ’ επιλογήν της 
µεταλλευτικής επιχειρήσεως, ιδόκτητα ή µεµισθωµένα, ιδιωτικά ή δηµόσια. 

2. Υπό τας προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου η έκτασις των διατηρουµέων 
οµοειδών µεταλλείων αυξάνεται εις εκατόν εβδοµήκοντα πέντε ή διακόσια πεντήκοντα 
τετραγωνικά χιλιόµετρα, εφ’ όσον η µεταλλευτική επιχείρησις διατηρεί εγκαταστάσεις και 
µηχανικόν εξοπλισµόν εν γένει αξίας τουλάχιστον εκατόν ή τριακοσίων εκατοµµυρίων 
δραχµών αντιστοίχως. 

 
Άρθρον 110. 

 
1. Κατά περίπτωσιν διατηρήσεως µεταλλείων, κατά τας διατάξεις των άρθρων 107, 108 

και 109 του παρόντος, απαιτείται πέραν των υπό των διατάξεων τούτων προβλεποµένων 
προϋποθέσεων και η εντός της τριετίας περί ης το άρθρον 106 του παρόντος, διενέργεια επί των 
µεταλλείων τούτων µεταλλευτικών ερευνών, δια δαπάνης αναλογούσης εις δέκα χιλιάδας 
δραχµάς ανά τετραγωνικόν χιλιόµετρον της εκτάσεώς των. 

2. Η δια το σύνολον της εκτάσεως των διατηρουµένων µεταλλείων αναλογούσα δαπάνη, 
δια τας κατα την προηγουµένην παράγραφον µεταλλευτικάς ερεύνας, δύναται να διατεθή δια 
την διερεύνησιν οιασδήποτε εκτάσεως εκ των διατηρουµένων µεταλλείων κατ’ επιλογήν της 
µεταλλευτικής επιχειρήσεως. 

3. Επίσης η µεταλλευτική επιχείρησις δύναται να διαθέτη µέχρι και του ηµίσεος της 
δαπάνης, περί ης η προηγουµένη παράγραφος, δια την διερεύνησην των εν εκµεταλλεύσει 
τελούντων οµοειδών µεταλλείων της. 

 
Άρθρον 111. 

 
Επί περιπτώσεων περί ων το άρθρον 104 του παρόντος η µεταλλευτική επιχείρησις προς 

τον σκοπόν ορθολογικής ερεύνης, δύναται να διαθέτη, κατ’ επιλογήν της, την δια το σύνολον 
της εκτάσεως των µεταλλείων της του αυτού είδους µεταλλεύµατος, ιδιοκτήτων ή 
µεµισθωµένων, αναλογούσαν κατά το άρθρον 106 του παρόντος δαπάνην, προς διερεύνησιν 
οιασδήποτε εκτάσεως των µεταλλείων τούτων. 

 
Άρθρον 112. 

 
1. Η κατά τας διατάξεις των 104, 106 και 110 του παρόντος υποχρέωσις περί διενεργείας 

µεταλλευτικών ερευνών, παύει υφισταµένη επί τη ολοκληρώσει των ερευνών. 
2. ∆εν υφίσταται υποχρέωσις διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών επί των υπό στοιχεία β 

και γ περιπτώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 108 και του άρθρου 109 του παρόντος, εφ’ όσον 
η εις την ηµεδαπήν ή διεθνή αγοράν διάθεσις του µεταλλεύµατος ή του εξ αυτού παραγοµένου 
προϊόντος είναι ασύµφορος. 

 
Άρθρον 113. 

 
1. ∆ια την εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 107, 108 και 111 του παρόντος, τόσον 

το εν εκµεταλλεύσει τελούν µεταλλείον ή το εφ’ ου αι διενεργηθείσαι έρευναι, όσον και τα 
διατηρούµενα µεταλλεία, δέον να ανήκουν εις την αυτήν µεταλλευτικήν επιχείρησιν κατά 
κυριότητα µίσθωσιν ή χρήσιν κατά ποσοστόν υπερβαίον το 50%. 

2. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
µεταλλευτικών επιχειρήσεων διατηρουσών εγκαταστάσεων κατά το άρθρον 109 του παρόντος. 

 
 



Άρθρον 114. 
 
Προς διαπίστωσιν των υπό της µεταλλευτικής επιχειρήσεως κατά τας διατάξεις των 

άρθρων 107, 108, 109, 110, 111 και 112 του παρόντος διατεθέντων µεταλλευτικών προϊόντων ή 
των υφισταµένων εγκαταστάσεων και του µηχανικού εξοπλισµού ή των διατηρουµένων υπό 
ταύτης αποθεµάτων ή του ύψους δαπάνης και του είδους των διενεργηθεισών µεταλλευτικών 
ερευνών, δύναται να διαταχθή υπό του αρµοδίου Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού ή 
παρ’ υπαλλήλων της παρ’ αυτώ Υπηρεσίας Μεταλλείων διενέργεια αυτοψίας ή και ο έλεγχος 
των λογιστικών στοιχείων της επιχειρήσεως. 

 
Άρθρον 115. 

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις µεταλλείων. 
 
Το Υπουργικόν Συµβούλιον δι’ αποφάσεως του δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της 

Κυβερνήσεως και εκδιδοµένης κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά 
γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων, δύναται να απαλλοτριοί, επί σκοπώ παραχωρήσεως προς 
εκµετάλλευσις διατηρούµενα, κατά τας διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109 και 111 του 
παρόντος, µεταλλεία, εις κατάλληλον προς τούτο επιχειρηµατικήν µονάδα, δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, παρουσιάζουσαν τα εχέγγυα εντατικής και αποδοτικής προς το συµφέρον 
της Εθνικής Οικονοµίας εκµεταλλεύσεως ή προς ίδρυσιν µεταλλουργικής βιοµηχανίας 
κατεργασίας, πλην εµπλουτισµού, του εξορυσσοµένου µεταλλεύµατος, εφ’ όσον η έχουσα το 
δικαίωµα εκµεταλλεύσεως τούτων επιχείρησις δεν θέτη τα εν λόγω µεταλλεία εις αποδοτικήν 
λειτουργίαν ή δεν ιδρύη βιοµηχανίαν, ως άνω, εντός εύλογου προθεσµίας, οριζοµένης υπό του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δι’ αποφάσεώς του. 

 
Άρθρον 116. 

 
Εάν η µεταλλευτική επιχείρησις, καθ’ ής η υπό των διατάξεων του άρθρου 115 του 

παρόντος προβλεποµένη απαλλοτρίωσις, θεωρή λόγω της απολλοτριώσεως ταύτης οικονοµικώς 
ασύµφορον την συνέχισιν της λειτουργίας της, µεταξύ δε των απαλλοτριουµένων µεταλλείων 
περιλαµβάνονται τοιαύτα ευρισκόµενα εντός ακτίνος τριάκοντα χιλιοµέτρων από ενεργού 
κέντρου εκµεταλλεύσεως ταύτης, το Υπουργικόν Συµβούλιον κατόπιν προτάσεως του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, τη αιτήσει της επιχειρήσεως υποβαλλοµένης εντός µηνός από 
της κοινοποιήσεως εις αυτήν της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως, εκδίδει νέαν απόφασιν 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως περιλαµβάνουσαν τα τε δια της πρώτης αποφάσεως 
απαλλοτριωθέντα µεταλλεία και τα εις την, κατά τα άνω, περιοχήν κείµενα µεταλλεία της 
µεταλλευτικής επιχειρήσεως µετά των υφισταµένων εις αυτά υπογείων και επιφανειακών 
εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού εν γένει. 

∆ια της ιδίας αποφάσεως, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εντός 
µηνός από της υποβολής της ως άνω αιτήσεως, ανακαλείται η πρώτη απόφασις περί 
απαλλοτριώσεως των διατηρουµένων µεταλλείων της µεταλλευτικής επιχειρήσεως. 

Εις ην περίπτωσιν παρέλθη άπρακτος η ως άνω µηνιαία προθεσµία άνευ επεκτάσεως της 
απαλλοτριώσεως και επί των αποµενόντων µεταλλείων, η περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
των διατηρουµένων µεταλλείων απόφασις θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. 

 
Άρθρον 117. 

 
1. Η υπό των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του παρόντος προβλεποµένη 

αναγκαστική απαλλοτρίωσις ενεργείται υπέρ και δαπάναις της υπέρ ης η παραχώρησις 
επιχειρηµατικής µονάδος κατά τας διατάξεις του Ν. ∆/τος υπ' αριθ. 797/71 "περί αναγκαστικών 
απαλλοτριόσεων". 

2. Επί παραχωρήσεως και απαλλοτριώσεως κατά τας διατάξεις των άρθρων 115 και 116 
του παρόντος διατηρουµένων µεταλλείων προς µόνον τον σκοπόν της ενταικής και αποδοτικής 



εκµεταλλεύσεως, αύτη, εφ’ όσον αναφέρεται εις µεταλλεία κείµενα εντός ακτίνος πεντήκοντα 
χιλιοµέτρων από του κέντρου φορτώσεως ή εκµεταλεύσεως της καθ’ ής η απαλλοτρίωσις 
µεταλλευτικής επιχειρήσεως, δεν εκτείνεται επί πέντε κατ’ ανώτατον όριον µεταλλείων 
κειµένων εντός της ακτίονος ταύτη, κατ’ επιλογήν της επιχειρήσεως οριζοµένων. 

 
Άρθρον 118. 

Υποβολή στοιχείων. 
 
1. Πας υφ’ οιονδήποτε τίτλον, κατά τας διατάξεις του παρόντος, εκµεταλλευόµενος 

µεταλλείον ή διενεργών µεταλλευτικάς ερεύνας κατά τας διατάξεις των άρθρων 103 και 104 
του παρόντος, αντιστοίχως, υποχρεούται, όπως δι’ έκαστον ηµερολογιακόν έτος και µέχρι της 
30 Απριλίου του εποµένου έτους, υποβάλη εις την Υπηρεσίαν Μεταλλείον της Περιφερειακής 
∆ιοικήσεως εις την περιφέρειαν της οποίας κείται το µεταλλείον, συµφώνως προς τα δι’ 
αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως, ειδικώτερον εκάστοτε καθοριζόµενα :   

α) ∆ελτίον δραστηριότητος του µεταλλείου εις διπλούν, και  
β) Σχεδιαγράµµατα εµφαίνοντα τας γενοµένας επιφανειακάς και υπογείους εργασίας. 
2. Εις περίπτωσιν µη εκµεταλλεύσεως ή µη διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών, αντί των 

υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένων, υποβάλλεται δήλωσις εις διπλούν, εις ην 
αναφέρονται οι λόγοι της τοιαύτης απραξίας, συνοδευοµένης και µετά των απαραιτήτων 
δικαιολογητικών περί της βασιµότητος των επικαλουµένων λόγων. 

3. Τα, εις το ∆ελτίον δραστηριότητας, αναφερόµενα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικά. 

 
Άρθρον 119. 
Έκθεσις. 

 
Ανά τριετίαν και εντός τριών µηνών από της 30ης Απριλίου του εποµένου της τριετίας 

έτους, ο παρ’ εκάστη Περιφερειακή ∆ιοικήσει Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων 
συντάσσει και υποβάλλει, δια του Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού, εις την αρµοδίαν 
Υπηρεσίαν Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας κεχωρισµένως, δι’ εν έκαστον 
των εις την αρµοδιότητα της Περιφερειακής ∆ιοικήσεως υπαγοµένων µεταλλείων, έκθεσιν περί 
της, υπό του µεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή του εξ αυτών έλκοντος δικαιώµατα, 
επιδειχθείσης δραστηριότητος κατά την ως άνω τριετίαν και περί του αν αύτη, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 106, 107, 108, 109, 110, 111 και 112 του 
παρόντος, ανταποκρίνεται προς την υπό των διατάξεων των άρθρων 103 και 104 του παρόντος 
επιτασσοµένην. 

 
Άρθρον 120. 
Εγγύησις. 

 
Εάν εκ των διαλαµβανοµένων εις την κατά το άρθρον 119 του παρόντος έκθεσιν προκύπτη 

ότι η υπό του µεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή του εξ αυτών έλκοντος δικαιώµατα 
επιδειχθείσα δραστηριότης ανταποκρίνεται προς την υπό των διατάξεων των άρθρων 103 και 
104 του παρόντος επιτασσοµένην, η κατά το άρθρον 47 του παρόντος κατατεθειµένα εγγύησις, 
επιστρέφεται εις τον δικαιούχον, υπό της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας κατόπιν συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων. 

 
Άρθρον 121. 
Έκπτωσις. 

 
1. Εάν εκ της αυτής περί ης το άρθρον 119 του παρόντος εκθέσεως προκύπτη ότι εις το 

µεταλλείον δεν εγένετο εκµετάλλευσις ή µεταλλευτική έρευνα κατά τας διατάξεις των άρθρων 



103 και 104 του παρόντος, η Υπηρεσία Μεταλλείων διαβιβάζει την ως άνω έκθεσιν µετά των 
τυχόν παρατηρήσεων και εγγράφων εισηγήσεώς της, εις το Συµβούλιον Μεταλλείων, όπερ µετ’ 
ακρόασιν του µεταλλειοκτήτη ή εις περίπτωσιν µισθώσεως και του µισθωτού, καλουµένων 
προς τούτο, γνωµοδοτεί, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 106, 107, 108, 109, 
110, 111 και 112 του παρόντος, υπέρ της εκπτώσεως του µεταλλειοκτήτου από του 
δικαιώµατος της µεταλλειοκτησίας, εφ’ όσον ήθελε κρίνει µη αποχρώντας τους, περί µη 
εκµεταλλεύσεως ή µη διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών επικαλουµένους λόγους. 

2. Εάν η µεταλλευτική επιχείρησις διατηρή οµοειδή µεταλλεία εκτάσεως µείζονος της 
δυναµένης να δικαιολογηθή κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 107, 108, 109, 110, 
111 και 112 του παρόντος δικαιούται δια δηλώσεώς της υποβαλλοµένης εις το Συµβούλιον 
Μεταλλείων προ της κατά την προηγουµένην παράγραφον γνωµοδοτήσεώς του, να καθορίση, 
κατά σειράν, ποία εκ τούτων προτιµά να διατηρήση. Εις περίπτωσιν µη υποβολής τοιαύτης 
δηλώσεως τα διατηρητέα µεταλλεία καθορίζει το Συµβούλιον Μεταλλείων. 

3. Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως του µεταλλειοκτήτου ή του µισθωτού κατά την δια της 
προσκλήσεως ορισθείσαν ηµεροµηνίαν, περί ης η παράγρ. 1 το Συµβούλιον Μεταλλείων 
γνωµοδοτεί ερήµην του απολειποµένου. 

4. Το Συµβούλιον Μεταλλείων δύναται προ της περί εκπτώσεως γνωµοδοτήσεώς του, να 
τάξη εις τον µεταλλειοκτήτην προθεσµίαν το πολύ µέχρις ενός έτους προς ολοκλήρωσιν της 
εκµεταλλεύσεως ή συµπλήρωσιν των υπό των διατάξεων του παρόντος προβλεποµένων 
µεταλλευτικών ερευνών, ης προθεσµίας παρερχοµένης απράκτου, το Συµβούλιον εκδίδει την 
περί εκπτώσεως γνωµοδότησίν του. 

 
Άρθρον 122. 

 
1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας εντός µηνός από της εις αυτόν ανακοινώσεως της περί 

εκπτώσεως γνωµοδοτήσεως του Συµβουλίου Μεταλλείων, αποφαίνεται ητιολογηµένως υπέρ 
της εκπτώσεως, δι’ αποφάσεώς του, κοινοποιηµένης δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της 
Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον µεταλλειοκτήτην και εις τον τυχόν µισθωτήν ή εις 
τον εξ αυτών έλκοντα δικαιώµατα. 

2. Η περί εκπτώσεως απόφασις υπόκειται εις προσφυγήν ενώπιον του ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ασκουµένην εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της 
κοινοποιήσεώς της εις του αναφεροµένου εις την προηγουµένην παράγραφον ενδιαφεροµένους. 

 
Άρθρον 123. 

 
Αι κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 10, 13, 61, 81 και 122 του παρόντος 

ασκηθείσαι προσφυγαί και η προς άσκησιν αυτών προθεσµία, αναστέλουν την εκτέλεσιν της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως. 

 
Άρθρον 124. 

 
Άπασαι αι υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή των Υφυπουργών Περιφερειακών 

∆ιοικητών εκδιδόµεναι περί εκπτώσεως αποφάσεις, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των 
άρθρων 10, 13, 61, 81 και 122 του παρόντος, γνωστοποιούνται και εις τους τυχόν 
αναγγελθέντας εις αυτούς ενυποθήκους και λοιπούς εµπραγµάτους δανειστάς. 

 
Άρθρον 125. 

 
1. Αφ’ ης η κατά τας διατάξεις των άρθρων 10, 13, 61, 81 και 122 του παρόντος, απόφασις 

εκπτώσεως καταστή αµετάκλητος, πας ενυπόθηκος δανειστής ή πας έχων εµπράγµατα 
δικαιώµατα δύναται εντός δύο µηνών να ζητήση παρά του µονοµελούς πρωτοδικείου, εις 
τηνπεριφέρειαν του οποίου του µεταλλείον, την δικαστικήν απαλλοτρίωσιν του µεταλλείου 
ιδίαις δαπάναις, αποδοθησοµέναις εις αυτόν εκ του εκπλειστηριάσµατος. Εντός της διµήνου 



ταύτης προθεσµίας και ο τέως µεταλλειοκτήτης δύναται ιδίας δαπάναις να ζητήση τον 
πλειστηριασµόν. 

2. Εκ του πλειστηριασµού κατά πάσαν περίπτωσιν αποκλείεται ο τέως µεταλλειοκτήτης. 
3. Μετά την ικανοποίησιν των εµπραγµάτων δανειστών και την απόδοσιν των γενοµένων 

δαπανών, παν εναποµένον εκ του εκπλειστηριάσµατος ποσόν αποδίδεται εις τον τέως 
µεταλλειοκτήτην. 

 
Άρθρον 126. 

 
1. Εάν εντός της υπό του άρθρου 125 του παρόντος προβλεποµένης διµήνου προθεσµίας 

δεν ζητηθή η δικαστική απαλλοτρίωσις του µεταλλείου ή ο γενοµένης προς τούτο 
πλειστηριασµός δεν επιφέρη την πώλησιν του Μεταλλείου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ή 
ο Υπουργός Περιφερειακός ∆ιοικητής, κατά περίπτωσιν απαγγέλλει, δι’ αποφάσεώς του 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως την κατάργησιν της µεταλλειοκτησίας. 

2. ∆ια της αυτής αποφάσεως, περί ης η προηγουµένη παράγραφος, διατάσσεται και η υπέρ 
του ∆ηµοσίου κατάπτωσις της κατά το άρθρο 47 του παρόντος κατατεθειµένης εγγυήσεως. 

3. Από της δηµοσιεύσεως, δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως της υπό της παραγρ. 1 
προβλεποµένης αποφάσεως η µεταλλειοκτησία καταργείται και τα τυχόν εκ ταύτης εµπράγµατα 
βάρη αποσβέννυνται, ο δε χώρος, εφ’ ου υφίσταται αύτη καθίσταται ελεύθερος προς νέαν 
παραχώρησιν κατά την διαδικασίαν των διατάξεων των άρθρων 15 και επόµενα του παρόντος. 

4. Επί της κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του 
παρόντος κυρυσσοµένης εκπτώσεως και δηµοσιεύσεως δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 
της περί καταργήσεως της µεταλλειοκτησίας αποφάσεως, κατά τα εν τη προηγουµένη 
παραγράφω οριζόµενα, η εκµετάλλευσις του µεταλλευτικού χώρου, εφ’ ου η καταργηθείσα 
µεταλλειοκτησία, περιέρχεται εις το ∆ηµόσιον. 

 
Άρθρον 127. 

 
1. Ουδεµία αποζηµίωσις οφείλεται υπό του ∆ηµοσίου προς τον καταστάντα έκπτωτον 

µεταλλειοκτήτην δια το εφ’ ου η έκπτωσις µεταλλείον και τας επ’ αυτού εγκαταστάσεις 
υπογείους και επιφανειακάς. 

2. Ο τέως µεταλλειοκτήτης δικαιούνται ουχ ήττον να αφαιρέση εκ του µεταλλείου εντός 
έτους, αφ’ ης η έκπτωσις καταστή αµετάκλητος, τας εγκαταστάσεις περί ων η προηγουµένη 
παράγραφος, ως και τα εξωρυγµένα µεταλλευτικά ορυκτά ή απορρίµµατα µηχανικής ή χηµικής 
επεξεργασίας ή σκωρίας καµινείας. 

 
Άρθρον 128. 

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου. 
 
1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κειµένων 

εντός ή εκτός του χώρου του µεταλλείου, ή η εις βάρος αυτών σύστασις εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων προς τον σκοπόν εκτελέσεως έργων προοριζοµένων δια την εκµετάλλευσιν των 
µεταλλείων, οίον στοών, φρεάτων, ορυγµάτων, εκσκαφών, πλατειών προς εναπόθεσιν 
µεταλλευµάτων ή απορριµµάτων (στείρων), οικοδοµών προς εγκατάστασιν µηχανηµάτων, 
εργοστασίων διαλογής, εµπλουτισµού, καµινείας, και µεταλλουργικής επεξεργασίας, γραφείων, 
αποθηκών, κατοικιών Υπαλλήλων και εργατών, οδών, σιδηροδρόµων, εναερίων συστηµάτων 
µεταφοράς, εγκαταστάσεων αποβαθρών φορτώσεως υδραγωγείων κ.λπ. του σκοπού τούτου 
λογιζοµένου ως δηµοσίας ωφελείας. 

2. Ωσαύτως είναι επιτρεπτή η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησιών, περί ων η 
προηγουµένη παράγραφος οσάκις εκ των υπογείων ή επιφανειακών εργασιών εκµεταλλεύσεως, 
τίθενται εν κινδύνω τα επί των ιδιοκτησιών τούτων κτίσµατα ή η ζωή ή η υγεία των εν αυταίς 
οικούντων.  

 



Άρθρον 129. 
 
Απαγορεύεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσης α) χώρων ή εκτάσεων περί ων το άρθρον 18 

του παρόντος και β) ιδιοκτησιών ων η χρησιµοποίησης δια την εκτέλεσιν έργων περί ων το 
άρθρον 123 του παρόντος, ουσιωδώς παρακωλύει ή παραβλάπτει την λειτουργίαν ετέρου 
µεταλλείου ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως λειτουργούσης κατά τρόπον περισσότερον 
παραγωγικόν. 

 
Άρθρον 130. 

 
Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 128 του παρόντος επιτρεποµένη αναγκαστική 

απαλλοτρίωσης, κηρύσσεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 
 

Άρθρον 131. 
 
1. ∆ια την έκδοσιν αποφάσεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, απαιτείται η υπό 

του µεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή η υπό του εκ τούτων έλκοντος δικαιώµατα 
εκµεταλλεύσεως µεταλλείου, υποβολή αιτήσεως εις την Περιφερειακήν ∆ιοίκησιν εις την 
περιφέρειαν της οποίας κείται η απαλλοτριουµένη ιδιοκτησία ή το µείζον µέρος αυτής, εις ην 
δέον να εκτίθενται οι λόγοι περί της ανάγκης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. 

2. Η αίτησις δέον να συνοδεύηται: α) υπό κτηµατολογικού σχεδιαγράµµατος εικονίζοντος 
την απαλλοτριωτέαν έκτασιν και τας  περιλαµβανοµένας επί µέρους ιδιοκτησίας, καθώς και τα 
ονόµατα των ∆ήµων και Κοινοτήτων εντός των οποίων κείται η προς απαλλοτρίωσιν έκτασις, 
β) υπό κτηµατολογικού πίνακος εµφαίνοντος τους εικαζοµένους ιδιοκτήτας των 
απαλλοτριουµένων ακινήτων, το εµβαδόν εκάστον τούτων ως και πάντα τα κύρια 
προσδιοριστικά στοιχεία των επ’ αυτών υφισταµένων κατασκευών ή καλλιεργειών, γ) υπό 
µελέτης περί των εκτελεσθησοµένων πάσης φύσεως έργων εντός της απαλλοτριουµένης 
εκτάσεως µετά προϋπολογισµού και σχεδιαγραµµάτων ως και εκθέσεως περί της ανάγκης 
εκτελέσεως αυτών συντεταγµένων υπό αρµοδίου διπλωµατούχου µηχανικού. 

 
Άρθρον 132. 

 
Ο νοµεύς ή κάτοχος κτηµάτων, των οποίων προπαρασκευάζεται η αναγκαστική 

απαλλοτρίωσις, υποχρεούται όπως επιτρέπη την επί τούτων εκτέλεσιν των απαραιτήτων 
προκαταρκτικών εργασιών, προς καταµέτρησιν και σύνταξιν των σχεδιαγραµµάτων. Η 
εκτέλεσις των εργασιών τούτων δέον να µη παρακωλύη την χρήσιν και κάρπωσιν του 
κτήµατος. Ο βαρυνόµενος δια της δαπάνης απαλλοτριώσεως υποχρεούται εις αποκατάστασιν 
πάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς, προερχοµένης εκ της εκτελέσεως των ανωτέρω 
προκαταρκτικών εργασιών. 

 
Άρθρον 133. 

 
1. Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων της αρµοδίας Περιφερειακής ∆ιοικήσεως 

επί τη υποβολή της περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αιτήσεως, διαβιβάζει αντίγραφον των 
υπό στοιχεία α΄ και β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 131 του παρόντος εγγράφων, προς τους 
∆ήµους  ή Κοινότητας εις την περιφέρειαν των οποίων κείνται τα προς απαλλοτρίωσιν ακίνητα, 
αιτούµενος όπως αναφερθή προς αυτόν πάσα σχετική παρατήρησις όσον αφορά τα ονόµατα 
των ιδιοκτητών, την τοποθεσίαν, το είδος και την έκτασιν µιας εκάστης των προς 
απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίαν. 

2. Οι ∆ήµοι και Κοινότητες οφείλουν ν’ απαντήσουν εις τον Προϊστάµενον της Υπηρεσίας 
Μεταλλείων, το βραδύτερον εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από της λήψεως του 
εγγράφου του. 



3. Βάσει των υπό των ∆ήµων και Κοινοτήτων παρασχεθεισών πληροφοριών ή µετά 
παρέλευσιν µηνός από της των κατά την παράγρ. 1 εγγράφων, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας 
Μεταλλείων κατόπιν ελέγχου ενεργουµένου, είτε επιτοπίως, είτε εκ του γραφείου του, επιφέρει 
των υποβληθέντων  αυτώ στοιχείων τας δεούσας διορθώσεις, συντάσσει έκθεσιν και υποβάλλει 
ταύτην µεθ’ ολοκλήρου του σχετικού φακέλλου εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονοµίας, 
εισηγούµενος την κήρυξιν της απαλλοτριώσεως ή την εν όλω ή εν µέρει απόρριψιν της 
αιτήσεως. 

 
Άρθρον 134. 

 
1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µετ’ εκτίµησιν των υποβληθέντων αυτώ στοιχείων, 

κατ’ εφαρµογήν της παραγρ. 3 του άρθρου 133 του παρόντος, εκδίδει απόφασιν 
δηµοσιευοµένην δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δι’ ης διατάσσεται η απαλλοτρίωσις ή 
απορρρίπτεται η σχετική αίτησις εν όλω ή εν µέρει. 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις θεωρείται κηρυχθείσα από της δηµοσιεύσεως της περί 
κηρύξεως αυτής αποφάσεως δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.  

3. Η κατά την παράγρ. 1 του παρόντος εκδιδοµένης απόφασις αποτελεί και την έγκρισιν 
της εκτελέσεως των έργων δι’ α η απαλλοτρίωσις, µη απαιτουµένης άλλης αδείας παρ’ ετέρας 
∆ιοικητικής Αρχής, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160 και 161 του 
παρόντος. 

 
Άρθρον 135. 

 
Της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αφορώσης εις το πράγµα, ανεξαρτήτως του προσώπου 

του µέχρι ταύτης κυρίου ή δικαιούχου αυτού, η τυχόν εσφαλµένη αναγραφή του 
ονοµατεπωνύµου τούτου ή και η πλήρης παράλειψις αυτού εις την απόφασιν κηρύξεως της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή εις τον κτηµατολογικόν πίνακα ή εις το σχεδιάγραµµα, 
ουδόλως επηρρεάζει το κύρος ταύτης. 

 
Άρθρον 136. 

 
Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απολλοτρίωσιν 

παντός επ’ αυτού υπάρχοντος κτίσµατος, µονίµου κατασκευής, δένδρου ή φυτείας ως και 
πάντων των κατά άρθρα 953 και επόµενα του Αστικού Κώδικος συστατικών του πράγµατος, 
έστω και αν ταύτα δεν περιελήφθησαν ρητώς εις την περί της απαλλοτριώσεως απόφασιν. 

 
Άρθρον 137. 

 
Αίτησις ακυρώσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τας αποφάσεως κηρύξεως της 

αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ασκουµένη εντός τριάκοντα ηµερών από της δηµοσιεύσεως 
της περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συζητείται το 
βραδύτερον εντός εξήκοντα ηµερών από της καταθέσεως αυτής εις τον γραµµατέα τούτου, η δε 
επί της αιτήσεως ταύτης απόφασις εκδίδεται εντός τριάκοντα ηµερών επί της συζητήσεως.  

 
Άρθρον 138. 

 

Καθ’ όσον αφορά την συντέλεσιν της απαλλοτριώσεως, την ανάκλησιν αυτής, την 
διαδικασίαν προσδιορισµού της καταβλητέας αποζηµιώσεως και την διαδικασίαν 
αναγνωρίσεως των δικαιούχων αυτής, εφαρµόζονται αι αντίστοιχοι διατάξεις των κεφαλαίων Β΄ 
(άρθρα 7-10), Γ΄ (άρθρα 11-12), ∆΄ (άρθρα 13-23) και Ε΄ (άρθρα 24-30) του Ν. ∆/τος υπ’ αριθ. 
707/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων». 



 
Άρθρον 139. 

Αι διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39 και 40 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
παραχωρήσεων µεταλλείων υπό του µεταλλειοκτήτου ή του διαδόχου αυτού ή υπό του εκ 
τούτων έλκοντος δικαιώµατα. 

 
Άρθρον 140. 

Εγγύησις των εργασιών.  
 
Εάν ο µεταλλειοκτήτης επιχειρή εργασία ή εν γένει έργα εκµεταλλεύσεως είτε υπό 

κατωκηµένα ή µη κτίρια ή υπό χώρους εις τους οποίους γίνονται άλλα βιοµηχανικά έργα, είτε 
εν τη αµέσω γειτονία των κτιρίων ή των χώρων τούτων ή και ετέρων µεταλλείων, οφείλει 
εγγύησιν, ότι εάν εκ των εργασιών και έργων εκείνην προκύψη εις τους ιδιοκτήτας αυτών 
ζηµία, θέλει επαναρθώσει αυτήν. 

2. Η εγγύησις εν διαφωνία των ενδιαφεροµένων µερών καθορίζεται υπό του µονοµελούς 
πρωτοδικείου της Περιφερείας ένθα κείνται τα κτίρια ή οι χώροι, δικάζοντος κατά την 
διαδικασίαν των ασφαλιστικών µέτρων και κατατίθεται εις το Ταµείον Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή εις µίαν των ανεγνωρισµένων Τραπεζών. 

3. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον καθοριζοµένη εγγύησις δύναται να συνίσταται 
και εις εγγυητικήν επιστολήν ανεγνωρισµένης Τραπέζης κατατεθειµένης εις τον Προϊστάµενον 
της Υπηρεσίας Μεταλλείων της Περιφερειακής ∆ιοικήσεως εις την περιφέρειαν της οποίας 
κείται το µεταλλείον. 

4. Εκλιπόντων των λόγων δι’ ους παρεσχέθη η εγγύησις, αύτη αποδίδεται εις τον 
δικαιούχον κατά την ην παρεσχέθη διαδικασίαν. 

5. Εν πάση περιπτώσει ουδεµία οφείλεται αποζηµίωσις δι’ οικοδοµάς ή άλλα έργα του 
ιδιοκτήτου του χώρου άτινα εγένεντο καθ’ όν χρόνον ο ιδιοκτήτης του χώρου δι’ επιµελείας 
κοινού ανθρώπου ηδύνατο να προϊδη την εις αυτά εκ της εκµεταλλεύσεως επελευσοµένην 
ζηµίαν.  

 
Άρθρον 141. 

 
Απαιτήσεις περί αποζηµιώσεως δια βλάβας επελθούσας εξ εργασιών εξορύξεως ή εξ 

οιασδήποτε επεξεργασίας µεταλλευµάτων, µη στηριζόµεναι επί συµβάσεως, παραγράφονται 
µετά δύο έτη, αφ’ ης επήλθεν η ζηµία. 

 
Άρθρον 142. 

Μεταλλευτικαί περιοχαί. 
 
1. Έναντι της εκτελέσεως έργων δηµοσίας ανάγκης και χρησιµότητας, το δικαίωµα της 

µεταλλειοκτησίας υποχωρεί, µη δυναµένου του µεταλλειοκτήτου να παρακωλύση την 
κατασκευήν τοιούτων έργων, έχοντος δε µόνον δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά το κοινόν 
δίκαιον. 

2. Προκειµένου όµως περί περιοχών αι οποίαι παρουσιάζουν αξιόλογον µεταλλευτικόν 
ενδιαφέρον ή υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εν αυταίς αξιόλογοι µεταλλευτικαί ή 
µεταλλουργικαί εγκαταστάσεις, δύναται δια Πρ. ∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας, να χαρακτηρίζωνται αύται, ως µεταλλευτικαί περιοχαί» και να 
απαγορεύηται η εντός αυτών ανάπτυξις ετέρων δραστηριοτήτων, εφ’ όσον εκ τούτων 
παρακωλύεται η άσκησις της µεταλλείας ή αι εργασίαι των µεταλλευτικών ή µεταλλουργικών 
εγκαταστάσεων, ή, εκ της ασκήσεως της µεταλλείας ή εκ των, κατά τα άνω, εργασιών 
παρεµποδίζεται η ανάπτυξις των ετέρων δραστηριοτήτων. 

Προσέτι δια την άσκησιν της µεταλλείας ή δια την λειτουργίαν των µεταλλευτικών ή 
µεταλλουργικών εγκαταστάσεων  εντός των, κατά τα άνω χαρακτηριζοµένων µεταλλευτικών 



περιοχών, υποχωρούν και έτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, εξαιρέσει των αναγοµένων εις 
την ασφάλειαν της χώρας ή εις την ασφάλειαν των κτισµάτων και των εν αυτοίς οικούντων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒ∆ΟΜΟΝ  

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  
 

Άρθρον 143. 
∆ικαιώµατα ερεύνης κ.λπ. του ∆ηµοσίου  

 
∆ικαίωµα αναζητήσεως, ερεύνης και εκµεταλλεύσεως των αµέσως εποµένων 

µεταλλευτικών ορυκτών κέκτηται µόνον το ∆ηµόσιον :  
α) Των υδρογονανθράκων εν υγρά και αεριώδει καταστάσει. 
β) Των στερεών καυσίµων ορυκτών υλών (λιγνίτου, τύρφης κ.λπ.) 
γ) Των ορυκτών υλών των περιεχουσών εις εκµεταλλευσίµους ποσότητας ραδιενεργά 

στοιχεία. 
δ) Των φυσικών ατµών (πηγών γεωθερµικής ενεργείας) 
ε) Των γηγενών αερίων. 
στ) Της σµύριδος. 
ζ) Του ορυκτού χλωριούχου νατρίου µετά των παρακολουθούντων αυτό αλάτων. 
η) Των φυσικών εναποθέσεων οργανικών λιπασµάτων. 
 

Άρθρον 144. 
Άσκησις δικαιώµατος. 

 
1. Το υπό των διατάξεων του άρθρου 143 του παρόντος δικαίωµα του ∆ηµοσίου ασκείται 

δι’ αυτεπιστασίας ή δι’ εκµισθώσεως κατόπιν δηµοπρασίας, προκηρυσσοµένης υπό του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή δια συµβάσεως κυρουµένης δι’ ειδικού Νόµου. 

2. Εις περίπτωσιν δηµοπρασίας ο συναγωνισµός µεταξύ των πλειοδοτών δύναται να 
προκαλήται είτε υπό του καταβλητέου υπό του αναδόχου της εκµεταλλεύσεως εις το ∆ηµόσιον 
ανταλλάγµατος εις χρήµα, είτε επί της εκτελέσεως ερευνητικών έργων ή έργων 
εκµεταλλεύσεως, είτε επί της καταβλητέας εγγυήσεως προς εξασφάλισιν των εκ της 
προκηρύξεως δηµοπρασίας υποχρεώσεων του αναδόχου της εκµεταλλεύσεως, είτε επί άλλου 
σηµείου. Επίσης αι προσφοραί δύναται να ορίζωνται ελεύθεροι, οπότε, εις την περίπτωσιν 
ταύτην, αποφαίνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας µετά σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου 
Μεταλλείων. 

3. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται, δια λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ιδία δε προς επίσπευσιν 
της διενεργείας ερεύνης και εκµεταλλεύσεως, η δι’ απ’ ευθείας συµβάσεως εκµίσθωσις των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, περί ων τα άρθρα 143, 146 και 148 του παρόντος, εις οιανδήποτε 
επιχείρησιν  παρέχουσαν τα προς τον σκοπόν τούτον εχέγγυα. Περί της συνδροµής των εν λόγω 
προϋποθέσεων, ως και περί των περιληφθησοµένων εν τη συµβάσει όρων γνωµοδοτεί το 
Συµβούλιον Μεταλλείων, την δε σχετικήν σύµβασιν συνοµολογεί ο Υπουργός Εθνικής 
Οικονοµίας µετά προηγουµένην έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου. 

4. Ειδικώς προκειµένου περί ασκήσεως του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί  
υδρογονανθράκων εν υγρά και αεριώδει καταστάσει εφαρµόζονται αποκλειστικώς αι διατάξεις 
του Ν. 3948/1989 «περί αναζητήσεως ερεύνης και εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων εν υγρά 
και αεριώδει καταστάσει». 

 
Άρθρον 145. 

 
1. Κατά την υπό του ∆ηµοσίου άσκησιν του δικαιώµατος του επί της απαντωµένης εις την 

νήσον Νάξον σµύριδος, διατηρούνται εν ισχύει αι περί εκµεταλλεύσεως Ναξίας σµύριδος 
διατάξεις ως και αι αναφερόµεναι τοιαύται εις το από µακροτάτου χρόνου αναγνωρισθέν και 
ασκούµενον προνόµιον εργασίας των σµυριδωρυχείων Νάξου. 



2. Το υπό της προηγουµένης παραγράφου προνόµιον  εργασίας παύει ισχύον µετά πάροδον 
πενταετίας από της ισχύος του παρόντος. 

 
Άρθρον 146. 

 
Ωσαύτως, κατά τα υπό των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 144 του παρόντος οριζόµενα, το 

∆ηµόσιον εκµεταλλεύεται : 
α) Τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον περιελθόντα και περιελευθησοµένα εις την κυριότητά του 

µεταλλεία. 
β) Τας, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, εξαιρεθείσας και εξαιρεθησοµένας βάσει των εκάστοτε 

ισχυουσών διατάξεων ιδίας αυτού µεταλλευτικάς περιοχάς. 
γ) Τα, εις τας νήσους Μήλον, Κίµωλον και Πολύαιγον και τας περί αυτάς ή µεταξύ αυτών 

νησίδας, απαντώµενα οιαδήποτε µεταλλευτικά ορυκτά, διατηρουµένων εν ισχύι των ήδη 
παρακεχωρηµένων δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας. 

δ) Τα, συµφώνως προς τας διατάξεις των Ελληνοτουρκικών συµφωνιών, περιελθόντα εις 
την κυριότητά του εκ περιουσίας Οθωµανών υπηκόων, µεταλλεία ή ποσοστά συνιδιοκτησίας  
επ’ αυτών. 

ε) Τα, ως περιουσία των ανταλλαξίµων, περιελθόντα εις την κυριότητά του µεταλλεία, ων 
η εκµετάλλευσις ενεργείται, κατ’ εξαίρεσιν της υπό του Ν. 2283/1952 προβλεποµένης υπό της 
Υπηρεσίας ∆ιαχειρίσεως Ανταλλαξίµων Μουσουλµανικών Κτηµάτων (Υ.∆.Α.Μ.Κ.) 
διαχειρίσεως υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 147. 

 
1. Ειδικώς, προκειµένου περί µεταλλείων περί ων αι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 146 

του παρόντος, παρέχεται εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονοµίας δικαίωµα εκποιήσεως τούτων 
δια φανεράς δηµοπρασίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι όροι των σχετικών διακηρύξεων 
καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών εις 
ους και ανατίθεται η κατακύρωσις ή µη των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας. 

2.  Εάν µεταλλεία περί ων η προηγουµένη παράγραφος γειτνιάζουν µετ’ άλλων ανηκόντων 
εις ιδιώτας και τελούντων εν λειτουργία επιτρέπεται δια κοινής αποφάσεως των αυτών 
Υπουργών ή εις τους ιδιώτας τούτους εκποίησις του όλου ή µέρους αυτών δι’ απ’ ευθείας 
συµβάσεως, κατόπιν συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων. 

3.  Τα εκ της εκµεταλλεύσεως των µεταλλείων περί ων η περίπτωσις ε΄ του άρθρου 146 
του παρόντος προκύπτοντα καθαρά κέρδη ως και το προϊόν της καθ’ οιονδήποτε τρόπον τυχόν 
εκποιήσεως αυτών, περιέρχονται εις τον λογαριασµόν ανταλλαξίµου περιουσίας παρά τη 
Τραπέζη της Ελλάδος. 

 
Άρθρον 148. 

Ρύθµισις εξαιρέσεων. 
 
1. Ωσαύτως το ∆ηµόσιον έχει το αποκλειστικόν δικαίωµα αναζητήσεως, ερεύνης και 

εκµεταλλεύσεως πάντων των εν άρθρω 2 του παρόντος µεταλλευτικών ορυκτών, των 
απαντωµένων: 

α) Επί του εντός της Ελληνικής αιγιαλίτιδος ζώνης κειµένου βυθού της θαλάσσης ή υπ’ 
αυτόν. 

β) Επί του και πέραν της αιγιαλίτιδος ζώνης βυθού της θαλάσσης ή υπ’ αυτόν του 
συνεχοµένου ή παρακειµένου µετά της ηπειρωτικής ακτής ή νήσων και εις βάθος 200 µέτρων 
από της επιφανείας της θαλάσσης, έτι δε και πέραν του τελευταίου τούτου όπου τα υπερκείµενα 
ύδατα επιτρέπουν την άνω έρευνα και εκµετάλλευσιν, τουτέστην επί της υφαλοκρηπίδος, ως 
αύτη νοείται και προσδιορίζεται υπό των κεκυρωµένων δια νόµου διεθνών συµβάσεων. 

 



Εις περίπτωσιν καθ’ ήν η ανωτέρα υφαλοκρηπίς παράκειται του εδάφους της Ελλάδος και 
ετέρου τινός Κράτους οµόρου ή ούτινος αι ακταί κείνται έναντι των Ελληνικών ακτών, δια τον 
καθορισµό των ορίων της υφαλοκρηπίδος ταύτης θα τυγχάνουν εφαρµογής οι κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

γ) Επί του πυθµένος των λιµνών ή υπ’ αυτόν. 
2. Το κατά την προηγουµένην παράγραφον δικαίωµα του ∆ηµοσίου ασκείται κατά τα υπό 

του άρθρου 144 του παρόντος οριζόµενα. 
3. Εις περίπτωσιν εκµισθώσεως του ως άνω δικαιώµατος του ∆ηµοσίου δια συµβάσεως, 

επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσης, δαπάναις του µισθωτού και υπέρ του ∆ηµοσίου, 
παρακτίου εδαφικής ιδιοκτησίας δια την εκτέλεσιν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων 
αναγκαιουσών δια την έρευναν και εκµετάλλευσιν, τηρουµένης της υπό των διατάξεων των 
άρθρων 128 και 139 του παρόντος, προβλεποµένης διαδικασίας. 

 
Άρθρον 149. 

 
1. Από της ισχύος του παρόντος η υπέρ του ∆ηµοσίου εξαίρεσις του δικαιώµατος 

αναζητήσεως και εκµεταλλεύσεως του εν Μακεδονία αυτοφυούς ή εις µεταλλικήν κατάστασιν 
χρυσού και λευκοχρύσου ως και του εις τους Νοµούς Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας 
αυτοφυούς θείου παύει ισχύουσα, η δε έρευνα, αναζήτησις και εκµετάλλευσις αυτών διέπεται 
εφεξής  υπό των διατάξεων του παρόντος. 

2. ∆ικαιώµατα του ∆ηµοσίου περί ων η προηγουµένη παράγραφος τελούνται εν µισθώσει 
κατά την ισχύν του παρόντος διατηρούνται εν ισχύι µέχρι της λήξεως ή της καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον λύσεως των σχετικών συµβάσεων µισθώσεως. 

3. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της εποµένης παραγράφου, επί τη λήξει ή λύσει των 
ως άνω συµβάσεως, αι περιοχαί, εφ’ ων αι συµβάσεις αύται, καθίστανται ελεύθεροι χώροι προς 
παραχώρησιν κατά την διαδικασίαν των διατάξεων των άρθρων 15 και εποµένων του παρόντος. 

4. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν κατά την λήξιν ή λύσιν των συµβάσεων, περί ων η προηγουµένη  
παράγραφος, επί των περιοχών εφ’ ών αι συµβάσεις αύται, υφίστανται προγενέστεροι έγκυροι 
µεταλλευτικοί τίτλοι ήτοι παραχώρησις µεταλλείου, άδεια µεταλλευτικών ερευνών, 
µεταλλευτικός χώρος του ∆ηµοσίου εις τους δικαιούχους των τίτλων τούτων ανήκει και το 
δικαίωµα ερεύνης αναζητήσεως και εκµεταλλεύσεως του αυτοφυούς ή εις µεταλλικήν 
κατάστασιν χρυσού και λευκοχρύσου. 

 
Άρθρον 150. 

 
1. Παραχωρηθέντα δικαιώµατα ερεύνης και εκµεταλλεύσεως γηγενών αερίων ως και 

δικαιώµατα επί λιγνιτών απορρέοντα εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή παραχωρήσεως, 
κτηθέντα προς της ισχύος του παρόντος, παραµένουν ισχυρά. 

2. Εκκρεµείς αιτήσεις περί παραχωρήσεως δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως φυσικών 
οργανικών λιπασµάτων υποβληθείσαι προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος παραµένουν 
ισχυραί και διέπονται ως προς την περαιτέρω διαδικασίαν υπό των άχρι τούδε ισχυουσών 
διατάξεων. 

 
Άρθρον 151. 

 
1. Μεταλλεία ως και µεταλλευτικαί περιοχαί περί ων αι περιπτώσεις α, β, δ και ε του 

άρθρου 146 του παρόντος παραµένουν ισχυραί δύναται να κηρύσσωνται ως ελεύθεροι χώροι δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µετά σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου 
Μεταλλείων, εις τας περιπτώσεις και µόνον καθ’ ας αποδεδειγµένως ήθελεν αποβή άκαρπος η 
υπό του ∆ηµοσίου άσκησις των δικαιωµάτων του κατά τα εν άρθροις 144 παραγρ. 1, 2 και 3 και 
147 του παρόντος οριζόµενα. 



2. Τα κατά την προηγουµένην παράγραφον µεταλλεία και µεταλλευτικαί περιοχαί 
καθίστανται ελεύθεροι χώροι, από της δηµοσιεύσεως δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως της 
σχετικής περί τούτου αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 152. 
Υποµίσθωσις. 

 
Επί συµβάσεων µισθώσεως των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου απαγορεύεται πάσα ολική ή 

µερική υποµίσθωσις τούτων. Η παράβασις της διατάξεως ταύτης συνεπάγεται την λύσιν της 
µισθώσεως ως προς τε τον µισθωτήν και τον υποµισθωτήν άνευ οιασδήποτε εις βάρος του 
∆ηµοσίου αποζηµιώσεως δια µονοµερούς καταγγελίας από µέρους του ∆ηµοσίου, 
δικαιουµένου του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας όπως αναγνωρίση τον πράγµατι ασκούντα 
την εκµετάλλευσιν του µεταλλείου υποµισθωτήν ως µισθωτήν υπό τους αυτούς της λυοµένης 
µισθώσεως ή και υπό διαφόρους όρους. 

 
Άρθρον 153. 

 
Αι, εις τας συµβάσεις εκµεταλλεύσεως των µεταλλευτικών δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, 

οριζόµεναι προθεσµίαι εκτελέσεως ερευνητικών έργων δύνανται να παρατείνωνται ένεκα 
δεδικαιολογηµένης αιτίας. Η τοιαύτη παράτασις παρέχεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείου. 

 
Άρθρον 154. 

 
Ως φυσικαί εναποθέσεις οργανικών λιπασµάτων νοούνται τα προερχόµενα εξ 

αποσυνθέσεως περιττωµάτων, πτωµάτων, σαρκών, ωών, χερσαίων ή θαλασσίων πτηνών ή 
ζώων. 

 
Άρθρον 155. 

Εγγραφή επί πιστώσεως. 
 

Επιτρέπεται η κατ’ έτος εις τον Προϋπολογισµόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
εγγραφή της αναγκαίας πιστώσεως δι’ έργα εκµεταλλεύσεως ή συντηρήσεως δηµοσίων 
µεταλλείων. 

 
Άρθρον 156. 

 
Οι εις τας συµβάσεις εκµισθώσεως δηµοσίων µεταλλείων, συνοµολογηθεισών προς της 

28ης Οκτωβρίου 1940, τυχόν περιληφθέντες όροι περί προτιµήσεως του µισθωτού, εν διαθέσει 
των µεταλλείων παρά του ∆ηµοσίου µετά την λήξιν των συµβάσεων τούτων, δεν συνεπάγονται 
δέσµευσίν τινα δια το ∆ηµόσιον. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓ∆ΟΟΝ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Άρθρον 157. 
 
Από της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή 

του Πρ. ∆/τος περί παραχωρήσεως µεταλλείου, η εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών ερεύνης και 
εκµεταλλεύσεως, οίον όρυξις στοών, φρεάτων, εκσκαφών, γεωτρήσεων κ.λπ. διενεργείται άνευ 
ετέρας αδείας. 



 
Άρθρον 158. 

Άδεια εγκαταστάσεως µηχανηµάτων κ.λπ. 
 
1. ∆ια την εγκατάστασιν µηχανηµάτων πάσης φύσεως εξυπηρετούντων τας ανάγκας 

εκµεταλλεύσεως των µεταλλείων και επεξεργασίας των εκ τούτων παραγοµένων 
µεταλλευµάτων δι’ εφαρµογής µηχανικών, χηµικών, θερµικών ή µεταλλουργικών µεθόδων, 
περιλαµβανοµένων και των δια την εγκατάστασιν τούτων απαιτουµένων τεχνικών έργων 
(βάθρων, SILOS κ.λπ.) ως και δια την κατασκευήν αποθηκών εκρηκτικών υλών, απαιτείται 
άδεια, χορηγουµένη υπό της Υπηρεσίας Μεταλλείων της αρµοδίας Περιφερειακής ∆ιοικήσεως 
επί τη υποβολή σχετικής αιτήσεως συνοδευοµένης υπό: 

α) Τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος εµφαίνοντος την θέσιν της εγκαταστάσεως ως προς 
την πέριξ περιοχήν. 

β) Τεχνικής εκθέσεως περί της σκοπιµότητος κατασκευής του έργου, των 
εγκατασταθησοµένων µηχανηµάτων, της λειτουργίας τούτων κ.λπ. 

γ) Υπευθύνου δηλώσεως του εκπονήσαντος την µελέτην µηχανικού ή του υπευθύνου δια 
την επίβλεψιν του έργου µηχανικού περί ευθύνης αυτού δια την ασφαλή κατασκευήν τούτου. 

ε) Τεχνικής µελέτης επί της διαθέσεως των αποβλήτων, ήτοι των αποβαλλοµένων υγρών 
των περιεχόντων ή µη υπολείµµατα των υπό των εγκαταστάσεων χρησιµοποιουµένων ή 
παραγοµένων υλών και των απορριµµάτων, ήτοι των πάσης φύσεως στερεών ή ηµιρρεύστων 
καταλοίπων των αποβαλλοµένων εκ των  εγκαταστάσεων. Ειδικώτερον, εις περίπτωσιν 
διαθέσεως τούτων εις υγρόν αποδέκτην, η µελέτη θα ανταποκρίνεται εις την χαρακτηριζόµενην 
τάξιν των υδάτων εν τη συγκεκριµένη περιοχή και εις τα καθοριζόµενα κατά τας κειµένας 
διατάξεις όρια των αποβαλλοµένων ουσιών. 

2. Τα εν τη προηγουµένη παραγράφω υπό στοιχεία α, β, γ και δ δικαιολογητικά δέον να 
υπογράφωνται υπό διπλωµατούχων µηχανικών µελών του Τεχνικού Επιµελητηρίου της 
Ελλάδος το δε υπό στοιχείον ή και υπό διπλωµατούχου χηµικού. 

3. Εφεξής, διατάξεις, αποφάσεις, πράξεις, αναφερόµεναι εις την διάθεσιν των αποβλήτων 
και απορριµάτων, των προερχοµένων εκ των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου 
εγκαταστάσεων εκδίδονται τη συµπράξει και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

4. ∆ια την παραχώρησιν δικαιώµατος χρήσεως αρδευτικών υδάτων δια τας ανάγκας των 
εγκαταστάσεων περί ων η παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, η σχετική αίτησις υποβάλλεται εις 
τον Νοµάρχην της περιφερείας, εις την οποίαν κείται το µεταλλείον ή αι εγκαταστάσεις 
συνοδευοµένη υπό συνοπτικής εκθέσεως εµφαινούσης την απαιτουµένην ποσότητα ύδατος 
κατά φάσιν επεξεργασίας, τον αποδέκτην και τον τρόπον διαθέσεως των αποβλήτων. 

 
Άρθρον 159. 

Άδεια λειτουργίας. 
 
1. Η λειτουργία των κατά τον άρθρον 158 του παρόντος εγκαταστάσεων, επιτρέπεται 

µόνον κατόπιν αδείας, χορηγουµένης υπό της Υπηρεσίας Μεταλλείων της Περιφερειακής 
∆ιοικήσεως εν τη περιφερεία της οποίας κείται η εγκατάστασις. 

2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δια την χορήγησιν της κατά την προηγουµένην 
παράγραφον αδείας λειτουργίας καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. 

 
Άρθρον 160. 

 
1. Η κατά το προηγούµενον άρθρον άδεια, ως και η εν εποµένω άρθρω 161 άδεια 

ανεγέρσεως κατοικιών κ.λπ. δεν απαιτούνται προκειµένου περί επεκτάσεως εγκαταστάσεως δια 
µηχανικού εξοπλισµού κινητηρίου δυνάµεως µέχρι 15% της νοµίµου λειτουργούσης τοιαύτης. 
Η επέκτασις αύτη δεν επιτρέπεται αθροιστικώς λαµβανοµένη ανά διετίαν να υπερβαίνη το 
ανωτέρο ποσό των 15%. 



2. ∆εν απαιτείται ωσαύτως άδεια της Αρχής δια την διαρρύθµισιν εγκαταστάσεων 
λειτουργουσών βάσει νοµίµου αδείας. 

3. Αι κατά τας προηγουµένας παραγράφους γενόµεναι επεκτάσεις ή διαρρυθµίσεις δέον 
όπως γνωστοποιούνται εις την Υπηρεσίαν Μεταλλείων της αρµοδίας Περιφερειακής ∆ιοικήσες, 
εντός δύο µηνών από της λήξεως εκάστης διετίας, της πρώτης αρχοµένης από της ηµεροµηνίας  
χορηγήσεως της σχετικής αδείας λειτουργίας.  

 
Άρθρον 161. 

Άδεια ανεγέρσεως. 
 

1. Αι κατά τας κειµένας διατάξεις απαιτούµεναι άδειαι ανεγέρσεως κατοικιών, γραφείων, 
αποθηκών και κτισµάτων εργοστασίων εξυπηρετούντων την εκµετάλλευσιν και επεξεργασίαν 
των µεταλλευµάτων, χορηγούνται υπό των αρµοδίων πολεοµοδικών γραφείων, µη 
απαιτουµένης προς τούτο ετέρας αδείας ή εγκρίσεως οιασδήποτε άλλης δηµοσίας αρχής. 

2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον άδειαι δύνανται να χορηγούτναι και κατά 
παρέκκλισιν των διατάξεων του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, εφ’ όσον χορηγούνται δια 
περιοχάς κειµένας εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων. 

 
Άρθρον 162. 

Κανονισµός εργασιών. 
 

1. Αι διενεργούµεναι εργασίαι ερεύνης και εκµεταλλεύσεως των µεταλλείων και 
λατοµείων ως και επεξεργασίας των εξορυσσοµένων εν γένει ορυκτών υλών, από απόψεως 
ορθολογικής εκµεταλλεύσεως και ασφαλείας, διέπονται υπό Κανονισµού Μεταλλευτικών και 
Λατοµικών Εργασιών, εγκρινοµένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµία, 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

2. Ειδικώτερον, υπό του εν τη προηγυµένη παραγράφου Κανονισµού καθορίζονται, τα της 
ορθολογικής ερεύνης και εκµεταλλεύσεως των ορυκτών υλών, τα προσόντα, ο αριθµός, στα 
καθήκοντα και η ιεράρχησις του προσωπικού επιβλέψεως, τα προσόντα και αι απαιτούµεναι 
άδειαι των ειδικευµένων εργατών, οι οποίοι απασχολούνται εις επικινδύνους εργασίας, ως και η 
διαδικασία αποκτήσεως των τοιούτων αδειών, οι όροι και τα εκάστοτε επιβαλλόµενα µέτρα δια 
την ασφάλειαν της ζωής και της υγείας των εργαζοµένων, δια την ασφάλειαν των πάσης 
φύσεως µεταλλευτικών έργων και εγκαταστάσεων, δια την προστασίαν της επιφανείας προς 
εξασφάλισιν των επ’ αυτής οικούντων, διαβατών, οικοδοµών, αρχαιολογικών χώρων, οδών, 
σιδηροδροµικών γραµµών, αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας και ύδατος, τηλεφωνικών 
δικτύων και λοιπών έργων δηµοσίας ωφελείας, ως και τα δια τον έλεγχον εφαρµογής των 
διατάξεων του Κανονισµού απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά. 

3. ∆ια την ασφάλειαν της λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών τας 
ανάκγας της εκµεταλλεύσεως δύναται, υπό του εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου 
Κανονισµού, να προβλέπηται υποχρέωσις των µεταλλευτικών επιχειρήσεων καταρτίσεως 
ειδικών κανονισµών εγκρινοµένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

4. ∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, δηµοσιευοµένων δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύνανται να συµπληρούνται και τροποποιούνται εκάστοτε αι 
διατάξεις του υπό της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεποµένων Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών. 

 
Άρθρον 163. 

∆ιεύθυνσις εργασιών. 
 

Αι εργασίαι ερεύνης και εκµεταλλεύσεως των ορυκτών υλών εις τας οποίας 
απασχολούνται ηµερησίως πλείονες των 30 εργατοτεχνιτών ή η ισχύς του εις τας εργασίας 
εξορύξεως χρησιµοποιουµένου µηχανικού εξοπλισµού µη περιλαµβανοµένων των οχηµάτων 



µεταφοράς, υπερβαίνει τους χιλίους πεντακοσίους ίππους, δέον να διευθύνωνται επιτοπίως υπό 
µηχανικού Μεταλλείων διπλωµατούχου Ανωτάτης Σχολής. 

 
Άρθρον 164. 
Έλεγχος. 

 
1. Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων της οικείας Περιφερειακής ∆ιοικήσεως 

ασκεί την αστυνοµίαν της µεταλλείας, συνισταµένην εις τον έλεγχον των εις την περιοχήν της 
αρµοδιότητός του µεταλλείων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εκ 
τούτων εξορυσσοµένων µεταλλευτικών ορυκτών. 

2. Ούτος επιθεωρεί κατ’ οικείαν κρίσιν και άνευ αδείας του εκµεταλλευτού τα εις την 
περιοχήν της αρµοδιότητός του εργασίας και εγκαταστάσεις, περί ων η προηγουµένη 
παράγραφος και ελέγχει την τήρησιν των διατάξεων του Κανονισµύ Μεταλλευτικών και 
Λατοµικών εργασιών. 

3. Ο αυτός Προϊστάµενος απευθύνεται απ’ ευθείας εις τους εκµεταλλευτάς µεταλλείου και 
διατάσσει την εφαρµογήν των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
εργασιών και την λήψιν τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών µέτρων δια την ορθολογικήν 
εκµετάλλευσιν και την ασφάλειαν των έργων, των εργαζοµένων, των περιοίκων κ.λ.π. 

Εν επειγούση ανάγκη και εφ’ όσον υφίσταται άµεσος κίνδυνος δια την ασφάλειαν των 
έργων, την ζωήν των εργαζοµένων και των περιοίκων ή των επί της επιφανείας κτισµάτων και 
των εν αυτοίς οικούντων, δύναται να διατάσση την προσωρινήν διακοπήν των προκαλουσών 
τον κίνδυνο εργασιών. 

4. Κατά των αποφάσεων και διαταγών του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού, εφαρµοζοµένων 
περαιτέρω των διατάξεων των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 170 του παρόντος. 

5. ∆ια την οριστικήν διακοπήν των µεταλλευτικών εργασιών ολοκλήρου του µεταλλείου ή 
τµήµατος αυτού αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, τη εισηγήσει του αρµοδίου 
Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού, και κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων. 

 
Κατά την ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων συζήτησιν καλείται και ο εκµεταλλευτής. 

Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως τούτου, το Συµβούλιον Μεταλλείων, γνωµοδοτεί ερήµην αυτού. 
 

Άρθρον 165. 
 

1. Ο παρ’ εκάστη Περιφερειακή ∆ιοικήσει Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων 
δύναται να ασκή είτε αυτοπροσώπως είτε δια των υφισταµένων αυτού τεχνικών υπαλλήλων τας 
υπό του παρόντος προβλεποµένας αρµοδιότητας. 

2. Ούτος εν περιπτώσει κωλύµατος ή αδυναµίας ασκήσεως των αρµοδιοτήτων του, 
δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, να επικουρήται υπό των εις την 
Κεντρικήν Υπηρεσίαν ή εις τας ετέρας Περιφερειακάς  ∆ιοιηκήσεως υπηρετούντων µηχανικών 
µεταλλείων. 

 
Άρθρον 166. 

Ποινικαί και διοικητικαί κυρώσεις. 
 

Πάσα έρευνα ή εκµετάλλευσις µεταλλευτικών ορυκτών άνευ νοµίµου αδείας ή 
παραχωρήσεως µεταλλείου, κατά τας διατάξεις του παρόντος, κολάζεται δια φυλακίσεως δύο 
έως δώδεκα µηνών και δια χρηµατικής ποινής δέκα έως πεντήκοντα χιλιάδων δραχµών, 
επιφυλασσοµένων και των λοιπών αστικών συνεπειών. Τα παρανόµως εξορυχθέντα 
µεταλλευτικά ορυκτά περιέχονται αυτοδικαίως εις την κυριότητα του ∆ηµοσίου. 

 
Άρθρον 167 

 



1. Έρευνα ή εκµετάλλευσις µεταλλευτικών ορυκτών ενεργουµένη κατά παράβασιν των 
διατάξεων των κατ’ άρθρον 162 του παρόντος εκδιδοµένων Κανονισµών ή των υπό του 
ασκούντος την αστυνοµίαν των µεταλλείων αρµοδίου Προϊσταµένου της Υπηρεσίας 
Μεταλλείων εκδιδοµένων διαταγών ή των κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 31, 32 και 61 διαταγών 
ή των κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 158, 159, 160 και 163 του παρόντος, τιµωρείται διοικητικώς 
δια χρηµατικής ποινής από πέντε έως είκοσι χιλιάδων δραχµών, κατά περίπτωσιν, ανεξαρτήτως 
πάσης ετέρας διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης του παραβάτου. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον επιβολή χρηµατικής ποινής εν περιπτώσει 
παραβάσεως των κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 31, 32 και 61 του παρόντος τυχόν τεθέντων 
όρων, αποκλείεται εφ’ όσον εχώρησεν ανάκλησις της αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή 
έκπτωσις εκ της παραχωρήσεως. 

 
Άρθρον 168. 

 
 Οι παραλείποντες ή οι καθυστερούντες την υποβολήν των κατά τας διατάξεις του άρθρου 

118 του παρόντος στοιχείων ή οι υποβάλλοντες ελλειπή ή αναληθή τοιαύτα τιµωρούνται 
διοικητικώς δια χρηµατικής ποινής από τριών έως δέκα πέντε χιλιάδων δραχµών. 

 
Άρθρον 169. 

 
Εις περίπτωσιν παραβάσεως των διατάξεων περί ων τα άρθρα 167 και 168 του παρόντος 

καθ’ υποτροπήν αι υπό των διατάξεων τούτων προβλεπόµεναι ποιναί διπλασσιάζονται. 
 

Άρθρον 170. 
Όργανον επιβολής – Προσφυγής. 

 
1. Αι υπό των διατάξεων των άρθρων 167, 168 και 169 του παρόντος προβλεπόµεναι 

χρηµατικαί ποιναί επιβάλλονται υπό των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών Μεταλλείων των 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων εις την περιφέρειαν των οποίων κείται το µεταλλείον, δι’ 
αποφάσεων προσηκόντως ητιολογηµένων, καθ’ ων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού εις ον υπάγεται η εκδούσα την προσβαλλοµένην 
απόφασιν Υπηρεσία Μεταλλείων, ασκουµένη εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών, αρχοµένης 
από της κοινοποίησεώς της. 

2. Η εµπρόθεσµως ασκηθείσα προσφυγή και η προς άσκησιν ταύτης προθεσµία αναστέλλει 
την εκτέλεσιν της επιβληθείσης ποινής. 

3. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υφυπουργός Περιφερειακός ∆ιοικητής µετά γνώµην 
της εις την Περιφερειακήν ∆ιοίκησιν λειτουργούσης Επιτροπής Βιοµηχανίας. 

4. Το προϊόν των επιβαλλοµένων χρηµατικών ποινών, αποτελεί έσοδον του ∆ηµοσίου, 
βεβαιούµενον υπό της επιβαλλούσας ταύτης Υπηρεσίας Μεταλλείων, κατά την διαδικασία των 
διατάξεων περί βεβαιώσεως και ειπσπράξεως των εσόδων του ∆ηµοσίου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
Άρθρον 171. 

Συµβούλιον Μεταλλείων. 
 

1. Το υπό των διατάξεων του παρόντος προβλεπόµενον Συµβούλιον Μεταλλείων 
εξακολουθεί να διέπηται και εφεξής ως προς την σύνθεσιν, συγκρότησιν και λειτουργίαν αυτού 
υπό των µέχρι τούδε διατάξεων, εξαιρέσει του υπό των διατάξεων τούτων προβλεποµένου 
παραβόλουµ όπερ δεν απαιτείται. 



2. Το Συµβούλιον τούτο πέραν των δια του παρόντος ανατιθεµένων αυτώ αρµοδιοτήτων, 
γνωµοδοτεί και επί παντός αντικειµένου της αρµοδιότητος της Γενικής ∆ιευθύνσεως 
Μεταλλείων, εφ’ ου ήθελα ζητηθή η γνώµη αυτού κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. 

3. ∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δύνανται να τροποποιούνται η 
σύνθεσις και η λειτουργία του Συµβουλίου τούτου, ως και αι περί αρµοδιότητος αυτού 
διατάξεις. 

 
Άρθρον 172. 

∆ιοικητικόν ∆ικαστήριον Μεταλλείων. 
 

1. Η σύνθεσις του, υπό των διατάξεων του παρόντος, προβλεποµένου ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου Μεταλλείων ορίζεται ως ακολούθως:  

α) Εξ ενός Αρεοπαγίτου ως Προέδρου, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του 
Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

β) Εκ του Νοµικού Συµβούλου το Τοµέως Βιοµηχανίας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, αναπληρουµένου υπό του νοµίµου αναπληρωτού του. 

γ) Εξ ενός Εφέτου, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου, των εν 
Αθήναις Εφετών. 

δ)  Εκ του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, αναπληρουµένου υπό του νοµίµου αναπληρωτού αυτού. 

ε) Εξ ενός ανωτέρου Υπαλλήλου του Κλάδου Α9 ∆ιοικητικού της Γενικής ∆ιευθύνσεως 
Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό 
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

Καθήκοντα Κυβερνητικού Επιτρόπου ανατίθενται εις ανώτερον Υπάλληλον του Κλάδου 
Α9 ∆ιοικητικού της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
οριζόµενον µετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

Χρέη Γραµµατέως εκτελεί Υπάλληλος Κλάδου ∆ιοικητικού της Γενικής ∆ιευθύνσεως 
Μεταλλείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, οριζοµένος µετά του αναπληρωτού του υπό 
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

Η συγκρότησις βάσει της κατά τ’ ανωτέρω οριζοµένης συνθέσεως, ενεργείται 
δι’αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

2. Το ως ανω ∆ικαστήριον είναι αρµόδιον δια την εκδίκασιν,  πέραν των υπό του παρόντος 
προβλεπόµενων περιπτώσεων, και των, ενώπιον αυτού µέχρι της ισχύος του παρόντος, 
εκκρεµουσών υποθέσεων. Η λειτουργία τούτου, ως και η εν γένει ενώπιον αυτού διαδικασία 
διέπονται και εφεξής υπό των άχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΚΑΤΟΝ  
ΕΙ∆ΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Άρθρον 173. 

                                                    Χώροι του ∆ηµοσίου 
 

 1. Επί µεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας υφ’ οιονδήποτε τύπον των δικαιωµάτων 
µεταλλειοκτησίας, ως και των δικαιωµάτων εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών ο υπέρ του 
∆ηµοσίου φόρος ορίζεται εις 5%. Ο προσδιορισµός της τιµής πωλήσεως ή της αξίας επί 
ανταλλαγής γίνεται υπό του αρµοδίου κατά περίπτωσιν Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού 
ή Νοµάρχου, κατά τον υπολογισµόν δε τούτον αφαιρείται η αξία των πρώτων εγκαταστάσεων 
του µεταλλείου ή των επί του χώρου εφ’ ου η άδεια µεταλλευτικών ερευνών. 

2. Προκειµένου περί µεταβιβάσεως δικαιωµάτων εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών 
υποχρέωσις καταβολής του υπό της προηγουµένης παραγράφου οριζοµένου φόρου υφίσταται 
µόνον εφ’ όσον της καταρτίσεως της σχετικής συµβάσεως έχουν προηγηθή η υποβολή 



αιτήσεως περί παραχωρήσεως µεταλλείου και η σχετική εγγύησις κατά τας διατάξεις των 
άρθρων 44 και 47 του παρόντος. 

3. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου, επί εισφοράς 
δικαιωµάτων, περί ων η παράγραφος 1, εις εταιρείας κεκτηµένας νοµικήν προσωπικότητα, ως 
και επί συγχωνεύσεως µεταλλευτικής επιχειρήσεως ή µεταλλευτικού κλάδου επιχειρήσεως προς 
ετέραν µεταλλευτικήν τοιαύτην, ουδείς φόρος πέραν των υπό στοιχεία β, γ και δ του άρθρου 
175 του παρόντος οριζοµένων καταβάλλεται, εφ’ όσον το αντάλλαγµα συνίσταται εις µετοχάς ή 
ποσοστόν επί των κερδών. Εάν όµως το αντάλλαγµα συνίσταται εις ωρισµένην αποζηµίωσιν ή 
ποσοστόν των κερδών προαφαιρουµένου προ πάσης διανοµής κερδών, ο καταβλητέος φόρος 
ορίζεται εις ποσοστόν 5% επί του ανταλλάγµατος. 

4. Οµοίως επί δωρεάς των δικαιωµάτων, περι ων η παράγραφος 1 και υπό την επιφύλαξιν 
των διατάξεων της παραγράφου 2, καταβάλλεται υπέρ του ∆ηµοσίου φόρος αναλογών εις 
δραχµάς 5.000 ανά έκαστον τετραγωνικόν χιλιόµετρον ή κλάσµα αυτού επί της εκτάσεως του 
µεταλλείου ή του χώρου της αδείας µεταλλευτικών ερευνών. 

 
Άρθρον 174. 

 
1. Μετά την κατά το άρθρον 75 του παρόντος υποβολήν του συµβολαίου, όπερ ως εκ του 

περιεχοµένου του υπόκειται εις τον υπό του άρθρουυ 173 του παρόντος οριζόµενον υπέρ του 
∆ηµοσίου φόρον και προ της κατά το άρθρον 76 του παρόντος εγκρίσεώς του, ο αρµόδιος κατά 
περίπτωσιν Υφυπουργός Περιφερειακός ∆ιοικητής ή Νοµάρχης, προέρχεται, βάσει της εν των 
συµβολαίω αναγραφοµένης τιµής ή αξίας ή βάσει της εκτάσεως του εν αυτώ αναφεροµένου 
µεταλλείου ή αδείας µεταλλευτικών ερευνών, εις την βεβαίωσιν, κατά την εκάστοτε ισχύουσαν 
διαδικασίαν επί βεβαιώσεως των εσόδων του ∆ηµοσίου, εις βάρος του πωλητού του υπέρ του 
∆ηµοσίου αναλογούντος φόρου. 

2. ∆ια την πληρωµήν του υπό του άρθρου 173 του παρόντος οριζοµένου φόρου, ευθύνεται 
ο πωλητής. Μετά του πωλητού ευθύνεται δια την πληρωµήν του φόρου τούτου εις ολόκληρον 
και ο αγοραστής, µόνο εφ’ όσον δυνάµει ρητού όρου της οικείας συµβάσεως ανέλαβεν ούτος 
την υποχρέωσιν περί πληρωµής του εν λόγω φόρου. 

3. Μόνον µετά την πληρωµήν του βεβαιωθέντος φόρου και την υποβολήν του σχετικού 
γραµµατίου εισπράξεως του ∆ηµοσίου Ταµείου, ο αρµόδιος κατά περίπτωσιν Υφυπουργός 
Περιφερειακός διοικητής ή Νοµάρχης, προέρχεται, επί τη συνδροµή και των υπό των διατάξεων 
του άρθρου 76 του παρόντος οριζοµένων, εις την κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου 
έγκρισιν του σχετικού συµβολαίου. 

4. Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον δεν ήθελε παρασχεθή η υπό των διατάξεων του άρθρου 76 του 
παρόντος έγκρισις, ο καταβληθείς φόρος επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τούτον. 

5. Εφ’ όσον κατά την κρίσιν του Υφυπουργού Περιφερειακού ∆ιοικητού ή του Νοµάρχου 
η εν τω συµβολαίω αναφεροµένη τιµή ή η αξία είναι εικονική ή αναληθής, ούτος κατόπιν 
ελέγχου προέρχεται δι’ αποφάσεώς του εις τον προσδιορισµόν της αληθούς τιµής ή αξίας και 
την επί τη βάσει ταύτης βεβαίωσιν εις βάρος του αγοραστού του αναλογούντος υπέρ του 
∆ηµοσίου συµπληρωµατικού φόρου. 

6. Η υπό της προηγουµένας παραγράφου απόφασις κοινοποιείται εις τον καθ’ ου και 
υπόκειται εις προσφυγήν εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της κοινοποιήσεώς της, 
ασκουµένη ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων κατά τας διατάξεις του Κώδικος 
φορολογικής δικονοµίας. 

 
Άρθρον 175. 

 
Επί πασών των περιπτώσεων περί ων το άρθρον 173 του παρόντος εκτός α) του υπό των 

διατάξεων του εν λόγω άρθρου προβλεποµένου φόρου, β) του παγίου τέλους χαρτοσήµου, γ) 
των νοµίµων δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων και δ) των τελών δια την µεταγραφήν περί 
ων το άρθρον 87 του παρόντος, ουδείς έτερος φόρος, τέλος, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του 
∆ηµοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου επιβάλλεται. 



 
Άρθρον 176. 

 
Επί µεταλλείων ή των προϊόντων αυτών απαγορεύεται η επιβολή οιασδήποτε τοπικής 

ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε µορφής τοπικής οικονοµικής 
επιβαρύνσεως, υπέρ οιασδήποτε τοπικής ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ή Νοµικού Προσώπου 
∆ηµόσιου ∆ικαίου ή και υπέρ οιουδήποτε Ειδικού Ταµείου ή Κοινωφελούς σκοπού. 

 
Άρθρον 177. 

 
1. Αι υπό των κειµένων νόµων προβλεπόµεναι απαλλαγαί εκ δασµών, λοιπών φόρων, 

εισφορών, δικαιωµάτων και τελών εν γένει κατά την υπό των µεταλλευτικών επιχειρήσεων 
εισαγωγήν εκ του εξωτερικού µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών κ.λπ., χορηγούνται 
δι’ αποφάσεων του Νοµάρχου, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η έδρα της µεταλλευτικής 
επιχειρήσεως. 

2. Πάσα διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον εισαχθέντων ειδών, δι’ έτερον 
ή τον δι’ όν προορίζονται σκοπόν απαγορεύεται, εάν δεν καταβληθούν προηγουµένως οι κατά 
τας κειµένας διατάξεις προβλεπόµεναι δασµοί, λοιποί φόροι, εισφοραί, δικαιώµατα και τέλη εν 
γένει. 

3. Η κατά παράβασιν της προηγουµένης παραγράφου διάθεσις των ειδών συνεπάγεται την 
επιβολήν των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων κυρώσεων, µη αποκλειοµένης και 
της περιπτώσεως διώξεως επί λαθρεµπορία. 

4. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η διάθεσις των κατά την παράγρ. 1, εισαχθέντων εκ του 
εξωτερικού ειδών εις ετέραν µεταλλευτικήν επιχείρησιν, δικαιούχον ατελείας προς 
χρησιµοποίησιν δια τον αυτόν δι' ον εισήχθησαν σκοπόν, κατόπιν αδείας του χορηγήσαντος την 
απαλλαγήν Νοµάρχου. 

5. Η διαπίστωσις της εγκαταστάσεως και χρησιµοποιήσεως ή διαθέσεως των εκ του 
εξωτερικού εισαχθέντων µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών κ.λπ., δι’ όν σκοπόν 
προορίζονται ταύτα, ενεργείται υπό του Νοµάρχου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το 
µεταλλείον. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρον 178. 

 
1. Αι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος εφαρµόζονται εφ’ όσον η επίδοσις ή το 

αποτελούν την αφετηρίαν γεγονός έλαβε χώραν µετά την ισχύν του παρόντος. 
2. Η διάρκεια των προ της ισχύος του παρόντος αρξαµένων και µη ληξασών προθεσµιών 

κρίνεται υπό των µέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων. 
 

Άρθρον 179. 
 
1. Οι προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος υποβαλόντος αίτησιν περί χορηγήσεως 

αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή οι καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι οπωσδήποτε 
δικαιούχοι µεταλλευτικών εν γένει δικαιωµάτων ή οι έχοντες την χρήσιν ή την χρήσιν και 
κάρπωσιν τοιούτων δικαιωµάτων, οφείλουν εντός προθεσµίας τριών µηνών από της ισχύους 
του παρόντος, όπως γνωστοποιήσουν εις τον Νοµάρχην της Περιφερείας όπου κείται ο 
µεταλλευτικός χώρος την ακριβή διεύθυνσιν της κατοικίας αυτών ή της έδρας των ή το 
ονοµατεπώνυµον και διεύθυνσιν της κατοικίας του υπ’ αυτών διορισθέντος, συµφώνως προς 
τας διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος αντικλήτου των. 



2. Μετά την γνωστοποίησιν περί ης η προηγουµένη παράγραφος, αι επιδόσεις περί ων το 
άρθρον 14 γίνονται κατά τα εν τω άρθρω τούτω οριζόµενα. 

3. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας της παραγράφου 1 άνευ της γνωστοποιήσεως 
της διευθύνσεως ή άνευ του διορισµού αντικλήτου και γνωστοποιήσεως της διευθύνσεως αυτού 
κατά εις αυτήν παράγρ. 1 οριζόµενα, αι επιδόσεις περί ων η παραγρ. 1 του άρθρου 14 του 
παρόντος γίνονται εγκύρως προς τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου εις την περιφέρειαν του 
οποίου κείται ο µεταλλευτικός χώρος. 

 
Άρθρον 180. 

 
1. Αιτήσεις περί χορηγήσεως αδείας µεταλλευτικών ερευνών εκκρεµείς κατά την έναρξιν 

της ισχύος του παρόντος, διέπονται ως προς την διαδικασίαν και τας προϋποθέσεις χορηγήσεως 
της αδεάις υπό των µέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων, από δε της χορηγήσεως ταύτης 
εφαρµόζονται αι διατάξεις του παρόντος. 

 
2. Άδειαι µεταλλευτικών ερευνών χορηγηθείσαι προς της ισχύος του παρόντος, ως και 

αιτήσεις περί παραχωρήσεως µεταλλείου, εκκρεµείς κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων της εποµένης παραγράφου, διέπονται ως προς την 
διαδικασίαν και τας προϋποθέσεις παραχωρήσεως του µεταλλείου υπό των µέχρι τούδε 
ισχυουσών διατάξεων. 

 
3. Εφ’ όσον κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ο Νοµάρχης δεν έχει προέλθει εις 

την έκδοσιν της σχετικής προκηρύξεως οφείλει εις την εκδοθησοµένην τοιαύτην να 
προσδιορίση τα όρια του προς παραχώρησιν προτεινοµένου µεταλλευτικού χώρου κατά τα υπό 
του άρθρου 22 του παρόντος οριζόµενα. 

 
Άρθρον 181. 

 
1. Η προ της ισχύος του παρόντος κτήσις δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας και των προς 

ταύτην εξοµοιουµένων, κρίνεται κατά το δίκαιον όπερ ίσχυεν εν ω χρόνω έλαβον χώραν τα 
προς κτήσιν αυτών πραγµατικά γεγονότα. 

2. Επί αµφισβητήσεως ορίων µεταλλειοκτητών και των προς ταύτης εξοµοιουµένων, περί 
ων η προηγουµένη παράγραφος, ως και των συσταθησοµένων κατ’ εφαρµογήν της παραγρ. 2 
του άρθρου 180 του παρόντος έχουν εφαρµογήν αι µέχρι τούδε ισχύουσαι διατάξεις. 

 
Άρθρον 182. 

 
Το κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υφιστάµενα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας 

και τα προς ταύτα εξοµοιούµενα διέπονται εφεξής, όσον αφορά εις την έκτασιν, το 
περιεχόµενον, το µεταβιβαστόν, την προστασίαν, την έκπτωσιν, την κατάργησιν, τας 
υποχρεώσεις των µεταλλειοκτητών ως και τας µεταξύ αυτών σχέσεις, υπό των διατάξεων του 
παρόντος. 

 
Άρθρον 183. 

 
Επί µισθώσεως µεταλλείου ή αδείας µεταλλειοκτητών ερευνών προ της ενάρξεως της 

ισχύος του παρόντος, η µετά την ισχύν αυτού εκποίησις του µισθίου ή η επιβάρυνσις δι’ 
εµπραγµάτων βάρους ή η έκπτωσις του εκµισθωτού διέπεται υπό των διατάξεων του άρθρου 82 
του παρόντος. 

 
Άρθρον 184. 

 



Αι διατάξεις του άρθρου 83 του παρόντος εφαρµόζονται και επί των προ της ισχύος του 
παρόντος συνοµολογηθεισών µισθώσεων. 

 
Άρθρον 185. 

 
Αι διατάξεις των άρθρων 128 έως 138 εφαρµόζονται επί των από της ενάρξεως της ισχύος 

του παρόντος και εφεξής κηρυσσοµένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Αναγκαστικαί 
απαλλοτριώσεις υπέρ των αναγκών της εκµεταλλεύσεως µεταλλείου κηρυχθείσαι προ της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εξακολουθούν διεπόµεναι υπό των µέχρι τούδε ισχυουσών 
διατάξεων. 

 
Άρθρον 186. 

 
Προσωρινή κατάληψις ξένης ιδιοκτησίας, δι’ ην υπεβλήθη αίτησις εις το δικαστήριον δια 

τον καθορισµόν της αποζηµιώσεως του δικαιούχου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, 
διέπεται υπό των µέχρι τούδε ισχουσών διατάξεων. 

 
Άρθρον 187. 

 
Καθ’ ας περιπτώσεις αι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και επί των προ της ισχύος 

αυτού γεγονότων ή σχέσεων δεν επηρρεάζονται εκ της τοιαύτης εφαρµογής τα τελεσιδίκως ή 
δια συµβιβασµού λυθέντα. 

 
Άρθρον 188. 

 
1. Οι κατά την τελευταίαν τριετίαν προ της ισχύος του Α.Ν. 534/1968 «περί υπαγωγής 

ενίων ορυκτών εις την κατηγορίαν των µεταλλευτικών και λατοµικών τοιούτων» 
εκµεταλλευόµενοι, αποδεδειγµένως, δολοµίτην περιεκτικότητος εις οξείδιον του µαγνησίου 
(MGO) πλέον του ποσοστού 21% διατηρούν τα επ’ αυτού δικαιώµατά των, επί εκτάσεως µη 
δυναµένης να υπερβαίνη τα τριακόσια (300) στρέµµατα, εφ’ όσον δηλώουν τούτο εις τον 
Νοµάρχην εις τηςν περιφέρειαν του οποίου κείται η ως άνω έκτασις, εντός ανατρεπτικής 
προθεσµίας 6 µηνών αρχοµένης από της ισχύος του παρόντος. 

2. Μετά της κατά την προηγουµένην παράγραφον δηλώσεως δέον επί ποινή αυτοδικαίας 
ακυρότητας ταύτης, να συνυποβληθή σχεδιάγραµµα εµφαίνον τα όρια της περί ής η ανωτέρω 
παράγραφος εκτάσεως, προσδιοριζόµενα δια συντεταγµένων αναγοµένων εις το Εθνικόν 
Τριγωνοµετρικόν ∆ίκτυον. 

3. Πάσα διαφορά ή διένεξις εκ της εφαρµογής των διατάξεων των προηγουµένων 
παραγράφων επιλύεται υπό του µονοµελούς πρωτοδικείου, εις την περιφέρειαν του οποίου 
κείται η ως άνω έκτασις. 

 
 

ΚΕΦΑΛΙΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΝ  
ΤΕΛΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρον 189. 

Κατάργησις ∆ιατάξεων. 
 
Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των 

άρθρων 171, 172, 178, 181, 185, 186 αυτού και των κειµένων διατάξεων περί απασχολήσεως 
γυναικών και ανηλίκων εις τας εργασίας µεταλλείον και λατοµείων, καταργούνται: 

1. Ο Νόµος ΓΦΚ∆΄ 1910 «περί µεταλλείων», ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
µεταγενεστέρως και εκωδικοποιήθη εις ενιαίον κείµενον δια του Π.∆. της 28.10/11.11.1929 



«περί κωδικοποίησεως εις ενιαίον κείµενον του Νόµου ΓΦΚ∆΄ της 13 Ιανουαρίου 1910 «περί 
µεταλλείων» και των συµπληρούντων και τροποποιούντων αυτό νόµων». 

2. Το Π.∆. της 9/24.8.1933 «περί των τηρητέων υπό των συνιδιοκτητών µεταλλείου όρων 
προς λήξιν αποφάσεως διαθέσεως αυτού». 

3. Ο Α.Ν. της 17/31.10.1935 «περί αυθεντικής ερµηνείας τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως των διατάξεων του νόµου ΓΦΚ∆΄ «περί µεταλλείων» και των τροποποιούντων 
και συµπληρούντων αυτόν νόµων, ως ούτοι εκωδικοποιήθησιν δια του από 28.10.1929 
∆ιατάγµατος, εξαιρέσει της παραγρ. 2 του άρθρου 29, διατηρουµένης εν ισχύι. 

4. Ο Α.Ν. της 20/21.11.1935 «περί συµπληρώσεως των περί µεταλλείων διατάξεων». 
5. Ο Α.Ν. 715/1937 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί µεταλλείων 

διατάξεων», εξαιρέσει των άρθρων 7 και 10, διατηρουµένων εν ισχύει. 
6. Ο Α.Ν. 1023/1938 «περί παρατάσεως προθεσµιών εκτελέσεως ερευνητικών έργων 

κρατικών µεταλλείων». 
7. Το άρθρον 5 του Α.Ν. 1366/1938 «περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις 

παραµεθορίους, παρακτίους περιοχάς κ.λπ.». 
8. Το άρθρον 1 του Α.Ν. 1541/1938 «περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 του 

Μεταλλευτικού Κώδικος κ.λπ.». 
9. Το άρθρα 9, 10 και 11 του Α.Ν. 1605/1939 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσας 

µεταλλευτικών τινών διατάξεων». 
10. Ο Α.Ν. 2514/1940 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί µεταλλείων 

διατάξεων», εξαιρέσει των άρθρων 11, 13 και 14 διατηρουµένων εν ισχύι. 
11. Ο Α.Ν. 897/1941 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως µεταλλευτικών τινών 

διατάξεων», ως ούτος εκυρώθη υπό του νόµου 2744/1954 «περί κυρώσεως νοµοθετηµάτων 
εκδοθέντων κατά την περίοδον της ξενικής κατοχής αφορώντων την υπηρεσίαν Μεταλλείων 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας», εξαιρέσει των άρθρων 1 και 7, διατηρουµένων εν ισχύι. 

12. Το Ν.∆. 1520/1942 «περί απαλλοτριώσεως ξένης ακινήτου ιδιοκτησίας υπέρ των 
αναγκών της εκµεταλλεύσεως των µεταλλείων», ως τούτο εκυρώθη υπό του Νόµου 2744/54. 

13. Ο Νόµος 150/1943 «περί αυξήσεως τελών και δικαιωµάτων ∆ηµοσίου και άλλων 
τινων διατάξεων», ως ούτος εκυρώθη υπό του Νόµου 2744/1954. 

14. Ο Νόµος 1911/1944 «περί αυξήσεως τελών και δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και άλλων 
τινων διατάξεων», ως ούτος εκυρώθη υπό του Νόµου 2744/1954, εξαιρέσει του άρθρου 9, 
διατηρουµένου εν ισχύι. 

15. Ο Α.Ν. 626/1945 «περί εξαιρέσεως υπέρ του ∆ηµοσίου της ερεύνης και 
εκµεταλλεύσεως του αυτοφυούς θείου ενίων περιοχών». 

16. Ο Α.Ν. 1851/1951 «περί τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων επί µεταλλείων 
κ.λπ.», ως ούτος εκυρώθη δια του Ν. ∆/τος 2627/1953 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του Α.Ν. 1851/1951 κλπ», εξαιρέσει των άρθρων 10 και 11, διατηρουµένου εν 
ισχύι. 

17. Το Ν.∆. 2627/1953 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Α.Ν. 
1581/1951 «περί τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων επί µεταλλείων κλπ.», 
διατηρουµένων εν ισχύι των άρθρων εβδόµου, των υπό της περιπτώσεως δ΄ της παραγρ. 1 
τούτου προβλεποµένων µισθωµάτων αυξανοµένων από της ισχύος του παρόντος εις το 
διπλάσιον, ογδόου, δεκάτου καθ’ όσον αφορά µόνον τας παραγρ. 2 και 3 αυτού, ενδεκάτου, 
δεκάτου πέµπτου, καθ’ όσον αφορά µόνον την παραγρ. 1 αυτού, δεκάτου εβδόµου, καθ’ όσον 
αφορά µόνον την παραγρ. 2 αυτού, δεκάτου ενάτου, εικοστού, εικοστού πρώτου, εικοστού 
τρίτου, εικοστού τετάρτου, εικοστού εβδόµου και εικοστού ογδόου». 

18. Το άρθρον 2 του Νόµου 2744/1954 «περί κυρώσεως νοµοθετηµάτων εκδοθέντων 
εκδοθέντων κατά την περίοδον της ξενικής κατοχής, αφορώντων την Υπηρεσίαν Μεταλλείων 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας». 

19. Ο Νόµος 3663/1957 «περί φορολογίας µεταβιβάσεως µεταλλείων», εξαιρέσει των 
άρθρων 4 και 5, διατηρουµένων εν ισχύι. 

20. Το Ν.∆. 3904/1958 «περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και ερµηνείας ενίων 
διατάξεων περί µεταλλείων». 



21. Το Ν.∆. 4029/1959 «περί αργούντων µεταλλείων και τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων», 
εξαιρέσει των άρθρων 18, 19, 22, 27, 28, 29 και 30, διατηρουµένων εν ισχύι. 

22. Το Ν.∆. 4103/60 «περί καθορισµού και τρόπου καταβολής υποµισθώµατος εξ 
υπεκµισθώµατος δηµοσίων µεταλλείων, δια µεταλλεύµατα µη εξηρηµένα υπέρ του ∆ηµοσίου. 

23. Το άρθρον 4 του Νόµου 4156/1961 «περί κυρώσεως της από 6.7.60 συµβάσεως, 
µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου αφ’ ενός και των «Αιτωλικής Εταιρείας Πετρελαίων Α.Ε. και 
λοιπών Εταιρειών». 

24. Τα άρθρα 7, 8 παραγρ. 1, 9 και 10 του Ν.∆. 4433/1964 «περί µεταλλευτικών ερευνών 
του ∆ηµοσίου και άλλων τινών µεταλλευτικών διατάξεων», της παραγρ. 2 του άρθρου 8 
διατηρουµένης εν ισχύι, ως προς τας προς της ισχύος του ως άνω Ν. ∆/τος καταρτισθείσας 
συµβάσεις. 

25. Ο Α.Ν. 505/1968 «περί αξιοποιήσεως των φυσικών οργανικών λιπασµάτων». 
26. Το άρθρον 8 του Α.Ν.534/1968 «περί υπαγωγής ενίων ορυκτών εις την κατηγορίαν 

των µεταλλευτικών και λατοµικών τοιούτων». 
27. Ο Α.Ν. 621/1968 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της 

νοµοθεσίας περί µεταλλείων». 
28. Το Ν.∆. 528/1970 «περί αντικαταστάσεως του άρθρου 32 του Μεταλλευτικού 

Κώδικος και συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν.∆. υπ’ αριθ. 1520/1942 «περί 
απαλλοτριώσεως ξένης ακινήτου ιδιοκτησίας υπέρ των αναγκών της εκµεταλλεύσεως των 
µεταλλείων». 

29. Πάσαι αι διατάξεις Νόµων, γενικών ή ειδικών, αι αντικείµεναι εις τας διατάξεις του 
παρόντος ή αναγόµεναι εις θέµατα ρυθµιζόµενα υπ’ αυτών. 

 
Άρθρον 190. 

∆ιατήρησις δικαιωµάτων. 
 
∆ικαιώµατα εξ αδείας µεταλλευτικών ερευνών ή παραχωρήσεως µεταλλείων, κτηθέντα 

µέχρι της δηµοσιεύσεως του Ν. ∆/τος 142/1969 «περί ερεύνης και εκµεταλλεύσεως του 
υποθαλασσίου και υπολιµνίου ορυκτού πλούτου» επί υποθαλασσίων περιοχών εντός της 
αιγιαλίτιδος ζώνης ως και επί υπολιµνίων τοιούτων διατηρούνται εν ισχύι. 

 
Άρθρον 191. 

∆ιατηρούµεναι ∆ιατάξεις. 
 
Αι διατάξεις του Ν.∆. 142/1969 «περί ερεύνης και εκµεταλλεύσεως του υποθαλασσίου και 

υπολιµνίου ορυκτού πλούτου» διατηρούνται εν ισχύι καθ’ όσον αφορά µόνον τα λατοµικά 
ορυκτά. 

 
Άρθρον 192. 

Τελικαί διατάξεις.  
 

Αι διατάξεις του από 22 Ιουνίου 1927 Ν. ∆/τος «περί κυρώσεως του Ν. ∆/τος της 5 Μαΐου 
1926 περί συµπληρώσεως του Νόµου 3250 περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεµβρίου 1924 Ν. 
∆/τος περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων» δεν έχουν εφαρµογήν προκειµένου περί 
µεταλλείων. 

 
Άρθρον 193. 

 
Οσάκις γενικοί ή ειδικοί νόµοι παραπέµπουν εις διατάξεις καταργουµένας υπό του 

παρόντος εφαρµόζονται αντί των καταργηθεισών αι αντίστοιχοι διατάξεις του παρόντος. 
 

Άρθρον 194. 



 
1. Τα εις εκτέλεσιν των καταργουµένων υπό του παρόντος διατάξεων εκδοθέντα Β. ∆/τα 

διατηρούνται εν ισχύι και εφεξής ως εκτελεστικά των αντιστοίχων διατάξεων του παρόντος, εφ’ 
όσον δεν αντίκεινται εις ταύτας, δυνάµενα να τροποποιούνται ή συµπληρώνται δια Πρ. ∆/των 
προς εκτέλεσιν των σχετικών διατάξεων του παρόντος. 

 
2. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται και επί υπουργικών 

αποφάσεων εκδοθεισών δια την εκτέλεσιν των υπό του παρόντος καταργουµένων διατάξεων. 
 

 Άρθρον 195. 
 

Εξ ουδεµιάς των διατάξεων του παρόντος δύναται να προκύψη αγωγή αποζηµιώσεως 
κατά του ∆ηµοσίου, τούτων λογιζοµένων ως κειµένων χάριν του γενικωτέρου συµφέροντος. 

 
Άρθρον 196. 

Έναρξις ισχύος. 
 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά εξ µήνας από της δηµοσιεύσεως αυτού δια της 

Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει του άρθρου 172 ούτινος η ισχύς άρχεται από της 
δηµοσιεύσεως. 

 
Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1973 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΑΚΟΣ 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥ∆ΑΣ, 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑ∆ΑΣ, ΚΩΝΣΤ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ. 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς 

 Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1973 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 


