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ΝΟΜΟΣ
Περί µεταλλείων.
ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ: ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής και της Γερουσίας απεφασίσαµεν και διατάττοµεν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Περί µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων.
Άρθρον 1.
Όγκοι ουσιών µεταλλικών, ή ορυκτών, εγκεκλεισµένοι εις τους κόλπους της γης, ή κείµενοι εις
την επιφάνειαν αυτής κατατάσσονται εις τας εξής τρεις κατηγορίας την των µεταλλείων, την
των ορυχείων και την των λατοµείων.
Άρθρον 2.
Μεταλλείον είναι ο χώρος ο έχων εις φλέβας, εις κοιτάσµατα, ή εις σωρούς τα κυρίως
καλούµενα µέταλλα οίον χρυσόν, άργυρον, λευκόχρυσον, (platine), υδράργυρον, µόλυβδον,
σίδηρον, χαλκόν, κασσίτερον (etain), ψευδάργυρον (zing), βυσµούθιον, κοβάλτιον, αρσενικόν,
µαγγανήσιον, (αντιµόνιον) σίβιον, µολυβδαίνιον (molybdene), ουράνιον, νικέλιον, χρώµιον
κλπ. είτε εις καθαράν κατάστασιν, ε΄τε εις ωξυδωµένην, είτε εις οιασδήποτε άλλας ενώσεις.
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγεται και ο χώρος ο έχων εκ των ηµιµετάλλων το αυτοφυές
θείον και τας παντός είδους ορυκτάς καυσίµους ύλας·οίον ανθρακίτην, λιθάνθρακας,
γαιάνθρακες και γραφίτην.
Άρθρον 3.
Ορυχείον είναι ο χώρος ο εγκλείων τον προσχωσµατικόν σίδηρον (mineral de fer d’ alluvion),
τα άλατα, του νίτρου της στυπτηρίας, του βιτριολίου, της χρυσοκόλλας (Borax) ως και τα εξής
ορυκτά, σµύριδα, γύψον, µυλοπέτρας, σήπιον, µαγνησίτην και τας βαφικάς ύλας, αµέσως ως
τοιαύτας χρησίµους, ως και τας πισσώδεις, ρητινώδεις και ελαιώδεις ουσίας, νάρθαν, άσφαλτον,
πετρέλαιον, ήλεκτρον κτλ.
Άρθρον 4.
Τα λατοµεία εγκλείουσι τους χρησίµους εις τας τέχνας και προς οικοδοµήν λίθους·τα µάρµαρα
και τους σχιστολίθους παντός είδους·τους τιτανολίθους, τας µάργας, τας ακόνας, τους πώρους,
τας λιθογραφικάς και παντός άλλου είδους πλάκας, τους οφίτας, τους γρανίτας, τους βασάλους,
τους πυροποικίλους, την κίσσιριν, την θηραϊκήν γην, τον οψιανόν, τους αµίτας, τους πυρήτας

και άµµους παντός είδους και τον τόρφον, άπαντα εξορυσσόµενα εν υπαίθρω ή δι υπονόµου
στοάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Περί κυριότητος των µεταλλείων
Άρθρον 5.
Η µετάλλευσις των µεταλλείων και των εις την αυτήν κατηγορίαν υπαγοµένων ορυκτών δεν
επιτρέπεται ειµή δυνάµει πράξεως της Κυβερνήσεως παρεχούσης το προς τούτο δικαίωµα.
Άρθρον 6.΄
Το δικαίωµα τούτο παραχωρείται δια Β. ∆ιατάγµατος προτάσει των επί των Εσωτερικών και
Οικονοµικών υπουργών µετά προηγουµένην απόφασιν συµβουλίου, ιδίως επί τούτω
συγκεκροτηµένου και συγκειµένου υπό των υπουργών του Κράτους, των Προέδρων των
Βουλευτικών Σωµάτων, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του παρ’ αυτώ επιτρόπου
και των Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου και των Εφετών, συγκαλουµένων απάντων υπό του
πρωθυπουργού και αποφασιζόντων κατά πλεοιονοψηφίαν.
Άρθρον 7.
Εν τη πράξει της παραχωρήσεως ορίζεται και το προς τον ιδιοκτήτην της γης υπό του εις ον
παραχωρήθη το µεταλλείον οφειλόµενον µέρισµα, όπερ δεν δύναται να υπερβαίνη τα 5 τοις %
επί του µεταλλεύµατος µετά την προαφαίρεσιν των γενοµένων εξόδων εργασίας και υλικού.
Άρθρον 8.
Η αυτή πράξις µετά την εκπλήρωσιν του ορισµού του 20 άρθρου του παρόντος νόµου παρέχει
επί του µεταλλείου δικαίωµα διηνεκούς κυριότητος, όπερ διακρινόµενον της κυριότητος του
επικειµένου εδάφους µεταβιβάζεται εις τους κληρονόµους και δύναται να εκποιηθή δι’
αναγκαστικού πλειστηριασµού δεν δύναται όµως να εκποιηθή εκουσίως ολοσχερώς ουδέ κατά
µερίδας ή να διανεµηθή ή να εκµισθωθή άνευ προηγουµένης αδείας της Κυβερνήσεως
διδοµένης κατά τα εν τω άρθρω 6 ωρισµένα.
Άρθρον 9.
Τα µεταλλεία και τα, κατά τον περί διακρίσεως κτηµάτων νόµον παρακολουθήµατα αυτών
λογίζονται ακίνητα.
Άρθρον 10.
Κινητά δε είναι αι µεταλλευθείσαι ύλαι, αι µετοχαί της επί της µεταλλεύσεως εταιρίας, και τα
κέρδη της επιχειρήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουσιν οι ορισµοί του περί διακρίσεως κτηµάτων
νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.
Περί των δια την παραχώρησιν των µεταλλείων προαπαιτουµένων.
Άρθρον 11.

Ουδείς δύναται να επιχειρήση ερεύνας προς ανεύρεσιν µεταλλείου ανασκάπτων ή διατρυπών
αλλότριων έδαφος άνευ συγκαταθέσεως του της γης ιδιοκτήτου, ή αυτού µη συναινούντος,
άνευ της αδείας του επί των Εσωτερικών υπουργείου, ήτις δίδεται αφού ακουσθή ο ιδιοκτήτης
και γνωµοδοτήση ο επί των µεταλλείων µηχανικός.
∆ια της αυτής πράξεως του επί των Εσωτερικών υπουργού ορίζεται το ποσόν, το οποίον οφείλει
να καταθέση ο επιχειρήσων την έρευναν προς πλήρη αποζηµίωσιν του ιδιοκτήτου δια τας
συµβησοµένας ζηµίας.
Άρθρον 12.
Άνευ προηγουµένης συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου εντοίχων περιβόλων, περιφραγµάτων,
αυλών, ή κήπων ή γηπέδων, η άδεια ερεύνης ή η παραχώρησις µεταλλείου δεν δίδει δικαίωµα
εις διάτρησιν ή κατασκευήν ψυχαγωγίων (φρεάτων), ή υπονόµων στοών ή εις ανέγερσιν
µηχανών ή αποθηκών µη απεχουσών 100 Β, πήχεις εκ των ειρηµένων εντοίχων περιβόλων ή
κατωκηµένων µερών.
Άρθρον 13.
Ο ιδιοκτήτης δύναται να κάµη ερεύνας απανταχού της ιδιοκτησίας του άνευ αδείας αλλά πριν η
επιχειρήση µετάλλευσιν, ανάγκη να τω παραχωρηθή το προς τούτο δικαίωµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄.
Περί παραχωρήσεως των µεταλλείων.
Άρθρον 14.
Πας Έλλην ή αλλοδαπός δύναται είτε εν ιδίω ονόµατι, είτε ως αντιπρόσωπος εταιρίας, να
ζητήση και να λάβη την παραχώρησιν µεταλλείου.
Άρθρον 15.
Οι ζητούντες την παραχώρησιν µεταλλείου οφείλουσι ν’ αποδείξωσιν, ότι κέκτηνται πάντα τα
προσόντα τα αναγκαία προς τε µετάλλευσιν αυτού και προς εκπλήρωσιν των δια της πράξεως
της παραχωρήσεως επιβληθησοµένων αυτοίς παροχών και αποζηµιώσεων.
Άρθρον 16.
Εάν επιχειρώσιν εργασίας, είτε υπό κατωκηµένα κτίρια, ή υπό χώρους, εν οις γίνονται άλλα
γεωργικά ή βιοµηχανικά έργα, είτε εν τη αµέσω γειτονία των κτιρίων ή των χωρών τούτων,
οφείλουσιν εγγύησιν ότι, εάν εκ των εργασιών εκείνων προκύψη εις τους ιδιοκτήτας αυτών
ζηµία θέλουσιν επανορθώσει αυτήν· αι δε περί τούτων αιτήσεις και αντιρρήσεις υπάγονται εις
τα τακτικά δικαστήρια.
Άρθρον 17.
Η Κυβέρνησις κρίνει περί των αιτιών και των λόγων, δι’ ους, εάν πλείονες εξαιτώνται την
παραχώρησιν µεταλλείου, παραχωρείται τούτο εις ένα εξ αυτών κατά προτίµησιν.
Άρθρον 18.

Εάν το µεταλλείον δεν παραχωρηθή εις τον ευρετήν δια της πράξεως της παραχωρήσεως
ορίζεται υπό της κυβερνήσεως ή εις αυτόν δοτέα αµοιβή ή αποζηµίσις.
Άρθρο 19.
Τα επί του κτήµατος προνόµια και αι υποθήκαι δεν επεκτείνονται επί του µεταλλείου και των
προσαρτηµάτων αυτού· ένεκα τούτου η πράξις της παραχωρήσεως πέµπεται παρά του
υπουργού των Εσωτερικών παραχρήµα εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα των Πρωτοδικών, όπως
φροντίση να γίνει εις τα βιβλία των υποθηκών και η προσήκουσα σηµείωσις.
Η της παραχωρήσεως του µεταλλείου σηµείωσις γίνεται και εν τη τετάρτη στήλη της σελίδος
του βιβλίου των υποθηκών, τη περιεχούση τας προϋπάρχουσας υποθήκας, περιέχει δε και το
ορισθέν υπέρ του ιδιοκτήτου της επιφανείας µέρισµα, όπερ προστιθέµενον εις την αξίαν της
επιφανείας, ώρισται µετ’ αυτής εις την πληρωµήν των ειρηµένων υποθηκικών δανειστών.
Άρθρο 20.
Η της παραχωρήσεως του µεταλλείου πράξις ανάγκη να µεταγράφηται εις το βιβλίον των
µεταγραφών, κατά τον από 9 Νοεµβρίου 1856 νόµον, µη µεταβιβαζοµένης άλλως της του
µεταλλείου κυριότητος.
Άρθρον 21.
∆ικαίωµα εις εγγραφήν υποθήκης επί του µεταλλείου δυνάµει του νόµου έχουσιν·
α) Ο ευρετής προς εξασφάλισιν της οφειλεµένης αυτώ αποζηµιώσεως, εάν συµφώνως προς το
άρθρον 18 δεν παραχωρηθή εις αυτόν το µεταλλείον,
β) Οι δια δηµοσίου εγγράφου αποδεικνύοντες, ότι εχορήγησαν χρήµατα προς εύρεσιν του
µεταλλείου ή προς επιχείρησιν των παρασκευαστικών έργων ή προς κατασκευήν µηχανών ή
άλλων κατασκευασµάτων, ή τέλος προς µετάλλευσιν του µεταλλείου.
Οι ορισµοί των άρθρων 940 και 941 συνδυαζοµένων µετά του άρθρου 991 της Πολιτικής
∆ικονοµίας και των άρθρων 48 και 49 του περί υποθηκών νόµου, ισχύουσι και επί των
µεταλλείων.
∆εν επιτρέπεται εγγραφή αυτοτελούς υποθήκης επί του εις τους ιδιοκτήτας της γης δια την κατά
το άρθρον 7 παραχώρησιν οφειλοµένου µερίσµατος.
Άρθρον 22.
Η της παραχωρήσεως του µεταλλείου αίτησις γίνεται δι’ αναφοράς εις τον αρµόδιον Νοµάρχην,
εξηγούσης το είδος, την θέσιν και την περιοχήν του µεταλλείου, και εάν ο αιτών ήναι
ιδιοκτήτης ή ευρετής αυτού. Ο Νοµάρχης εγγράφει την αναφοράν εις βιβλίον επί τούτω
ωρισµένον κατά την ηµεροµηνίαν της παραλαβής, δίδει εις τον αναφερόµενον, επί τη αιτήσει
αυτού, έγγραφην απόδειξιν της χρονολογίας της παραλαβής και διατάσσει όσον οιόν τε τάχιον
την δηµοσίευσιν της αιτήσεως εις δύω των µάλλον διαδιδοµένων περιοδικών φύλλων του
νοµού, ή, εάν δεν δηµοσιεύωνται αυτόθι τοιαύτα φύλλα, εις δύω εκ των µάλλον διαδιδοµένων
περιοδικών φύλλων του Κράτους. Αντίτυπα των φύλλων τούτων διανέµει εις τε τα χωρία του
δήµου, ένθα το µεταλλείον και εις την πρωτεύουσαν του δήµου, ίνα αναγνωσθώσιν επ’
εκκλησίας και µείνωσιν επί 30 ηµέρας τοιχοκολληµένα εις τε το δηµαρχείον και εις τα
δηµοσιώτερα µέρη του δήµου, επαναλαµβανοµένης της επ’ εκκλησίας αναγνώσεως κατά τρεις
συνεχείς Κυριακάς.
Περί δε των αναγνώσεων και των τοιχοκολλήσεων τούτων συντάσσονται εκθέσεις υπό των
επιµελουµένων αυτάς δηµοτικών αρχών.
Άρθρον 23.

Οι έχοντες αξιώσεις είτε εις µετάλλευσιν του µεταλλείου, είτε ως αποζηµίωσιν, καθό εύρεταί ή
ιδιοκτήται της γης, οφείλουσι να υποβάλλωσι τας ενστάσεις και αιτήσεις των εις τον Νοµάρχην
µετά των αποδεικτικών εγγράφων εντός τεσσάρων µηνών από της πρώτης εις το δηµαρχείον
τοιχοκολλήσεως των κατά το προηγούµενον άρθρον εγγραφών.
Ο Νοµάρχης καταχωρίζει αυτάς εις το εν τω αυτώ άρθρω αναφερόµενον βιβλίον.
Άρθρον 24.
Το βιβλίον τούτο µένει ανοικτό επί 20 ηµέρας µετά την λήξιν της ανωτέρω τετραµήνου
προθεσµίας, ίνα λάβωσι γνώσιν των αντιρρήσεων και αξιώσεων οι έχοντες συµφέρον και
επιφέρωσι τας αντιπαρατηρήσεις των.
Άρθρον 25.
Μετά την λήξιν της τελευταίας προθεσµίας, ο Νοµάρχης, αφού λάβη τας αποδείξεις των
ανωτέρω δηµοσιεύσεων και τας προσηκούσας πληροφορίας περί των δικαιωµάτων και των
προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των προσόντων των εξαιτουµένων την παραχώρησιν,
υποβάλλει εις το επί των Εσωτερικών υπουργείον ητιολογηµένην έκθεσιν και γνωµοδότησιν,
διευθύνων άπαντα τα έγγραφα µετά του της καταµετρήσεως και της οροθεσίας χωρογραφικού
σχεδίου.
Άρθρον 26.
Το επί των Εσωτερικών υπουργείον ζητεί την γνωµοδότησιν του αρµοδίου επί των µεταλλείων
υπαλλήλου και συµπληρούν, εάν το κρίνην αναγκαίον τας γενοµένας εξετάσεις δια νέων
επιτοπίων ερευνών, υποβάλλει εις το κατά το άρθρον 6 συµβούλιον την έκθεσίν του και επί τη
αποδεχοµένη την αίτησίν του αποφάσει αυτού, προκαλεί µετά του επί των Οικονοµικών
υπουργού το επί της παραχωρήσεως του µεταλλείου Β. ∆ιάταγµα.
Άρθρον 27.
Μέχρις ου εκδοθή το Β. ∆ιάταγµα πάσα ένστασις είναι δεκτή ενώπιον του υπουργείου των
Εσωτερικών ή του κατά το άρθρον 6 συµβουλίου.
Άρθρον 28.
∆ια του Β. ∆ιατάγµατος ορίζεται η θέσις και η έκτασις του παραχωρουµένου µεταλλείου κατά
το της καταµετρήσεως και της οροθεσίας σχέδιον, το µέρισµα των ιδιοκτητών της γης, η
αποζηµίωσις των ευρετών και αι λοιπαί υποχρεώσεις του εις ον παρεχωρήθη το µεταλλείον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.
Περί των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των µεταλλείων.
Άρθρον 29.
Οι ιδιοκτήται των µεταλλείων οφείλουσι να εκπληρώσι τας εν τω παραχωρητηρίω εγγράφω
περιεχοµένας υποχρεώσεις, να διατελώσι µεταλλεύοντες το παραχωρηθέν µεταλλείον και να
εκτελώσι τας προς αποφυγήν δυστυχηµάτων αναγοµένας παραγγελίας του αρµοδίου επί των
µεταλλείων µηχανικού.

Άρθρον 30.
Οι ιδιοκτήται των µεταλλείων πληρόνουσιν εις το δηµόσιον ένα µόνον φόρον εις χρήµατα. Ο
τοιούτος φόρος προσδιορίζεται εκάστοτε δια του ετησίου φορολογικού νόµου επί του
προϊόντος αφού εκτεσθώσιν εκ τούτου µόνα τα έξοδα του υλικού και της εργασίας των
χρησιµευσάντων εις την εξόρυξίν του· δεν δύναται δε να υπερβαίνη τα 5 τοις % του ως
είρηται, καθαρού εισοδήµατος.
Άρθρον 31.
Επιβάλλεται προσέτι εν εκατοστόν της δραχµής φόρος επί του ως είρηται εν τω προηγουµένω
άρθρω καθαρού προϊόντος, ίνα απαρτισθή εξ αυτού αποθεµατικόν κεφάλαιον προς βοήθειαν
και περίθαλψιν των εργατών και των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει δυστυχηµάτων.
Ιδιαίτερον ∆ιάταγµα θέλει κανονίσει την διαχείρισιν του κεφαλαίου τούτου.
Άρθρον 32.
Η Κυβέρνησις δύναται δι’ ιδιαιτέρους λόγους, ιδίως λόγω εµψυχώσεως της µεταλλεύσεως ή
βοηθείας εν περιπτώσει δυστυχηµάτων εξ ανωτέρας βίας, άτινα ήθελον συµβή κατά την
µετάλλευσιν, να ελαττώση ή και ν’ αναστείλη την πληρωµήν του φέρου επί τινά έτη δια Β.
∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου κ ατά γνωµοδότησιν του κατά το 6 άρθ. συµβουλίου και επί τη
προτάσει των επί των Εσωτερικών και Οικονοµικών υπουργών.
Άρθρον 33.
Οι ιδιοκτήται των µεταλλείων υποχρεούνται ν’ αποζηµιώσωσι τους ιδιοκτήτας, ων ήθελον
καταλάβει ή βλάψει τας γαίας δια των µεταλλευτικών εργασιών. Και ει µεν εξ αυτώνκωλύεται
άνευ άλλης βλάβης ή εντός του έτους συνήθης καλλιέργεια, η αποζηµίωσις συνίσταται εις την
εκ της καλλιεργείας καθαράν πρόσοδον κατά την γνωµοδότησιν εµπειροτεχνών, προστιθεµένου
εις αυτήν και ενός τετάρτου της αυτής προσόδου· ει δε εκ των ειρηµένων εργασιών και των
ανασκαφών βλάπτονται αι γαίαι τοσούτον ώστε δεν δύνανται να χρησιµεύσωσιν εις
καλλιέργειαν ή καταλαµβάνονται υπέρ το έτος, οι ιδιοκτήται των µεταλλείων υποχρεούνται να
προσλάβωσιν αυτάς εις την περιοχήν του µεταλλείου επί αποζηµιώσει οριζοµένη υπό
εµπειροτεχνών εις το διπλάσιον της αξίας, ήν είχον αύται προ της µεταλλεύσεως του
µεταλλείου.
Άρθρον 34.
Εάν το µεταλλείον βλάπτη είτε λόγω της γειτνιάσεως, είτε δι’ άλλας αιτίας έτερον µεταλλείον
ένεκα των υδάτων ή άλλων περιπτώσεων, ο ιδιοκτήτης του βλάπτοντος µεταλλείου αποζηµιοί
τον του βλαπτοµένου κατ’ εκτίµησιν εµπειροτεχνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ΄
Περί Ορυχείων.
Άρθρον 35.

Η εν ορυχείοις εξόρυξις δεν επιτρέπεται, ειµή δυνάµει αδείας του επί των Εσωτερικών
υπουργού, παρεχούσης το προς τούτο δικαίωµα και οριζούσης τα όρια και τον τρόπον της
εξορύξεως.
Άρθρον 36.
Προς έκδοσιν της υπουργικής αδείας δια την εν ορυχείω τινί εξόρυξιν απαιτείται να ενεργηθώσι
προηγουµένως τα εν τοις άρθροις 22, 23, 24 και 25 περί απραχωρήσεως µεταλλείων οριζόµενα,
προτιµωµένου πάντοτε του ιδιοκτήτου της γης.
Άρθρον 37.
Εάν οι έχοντες την της εξορύξεως άδειαν ορυχείου αναβάλλωσι τηνε ξόρυξιν επί πλέον των
τριάκοντα ηµερών, άνευ νοµίµου τινός κωλύµατος, η εκδοθείσα περί εξορύξεως έγκρισις
θεωρείται άκυρος, και παραχωρείται εις άλλον κατά τα ανωτέρω.
Άρθρον 38.
Παραχώρησις δι’ ορυχεία τοιαύτη οποία απαιτείται και δια τα µεταλλεία, δεν δύναται να λάβη
χώραν ειµή υπό τας εξής περιστάσεις:
α) Εάν αποκατασταθή αδύαντος η εν υπαίθρο εξόρυξις και αν η κατασκευή ψυχαγωγίων,
υπονόµων στοών και τεχνικών άλλων έργων θεωρηθή αναγκαία.
β) Εάν η εξόρυξις καίτοι εφικτή, έσεται ολιγοχρόνιος και καθίστησιν αδύνατον την µετά ταύτα
ενεργηθησοµένην εξόρυξιν δι’ υπονόµον στοών και ψυχαγωγίων (φρεάτων).
Άρθρον 39.
Οσάκις ο λαβών της εξορύξεως την άδειαν δεν είναι ιδιοκτήτης της γης και δεν συνεφώνησε
µετά του ιδιοκτήτου περί του εις τούτον δοτέου µερίσµατος, θέλει αποφασίζει περί τούτου το
κατά το άρθρον 6 συµβούλιον, αφού ακούση τους διαφεροµένους και την γνώµην του αρµοδίου
επί των µεταλλείων υπαλλήλου και λάβη και άλλοθεν, χρείας καλούσης, τας αναγκαίας
πληροφορίας.
Άρθρον 40.
Οι εξορύσσοντες εν ορυχείοις πληρόνουν εις το δηµόσιον ένα µόνον φόρον εις χρήµατα, εάν το
προϊόν δεν υπόκηται εις τέλος δι’ ειδικού νόµου ωρισµένον.
Ο φόρος ούτος προσδιορίζεται εκάστοτε δια του ετησίου φορολογικού νόµου επί τη βάσει της
αγοραίας αξίας του προϊόντος, αφού εκ ταύτης εκπεσθώσι µόνα τα έξοδα της εργασίας και του
υλικού τα προς εξόρυξίν του καταβληθέντα δια πραγµατογνωµόνων προσδιοριζοµένα. Ο φόρος
ούτος δεν δύναται να υπερβαίνη τα 10 τοις % εκ της ως είρηται καθαράς προσόδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.
Περί λατοµείων.
Άρθρον 41.
Η εν υπαίθρω λατόµησις ενεργείται άνευ αδείας.
Εάν δε η εξόρυξις γίνεται δια υπονόµων στοών, διατελεί υπό την επιτήρησιν του επί των
µεταλλείων µηχανικού.

Άρθρον 42.
Οι λιθοτοµούντες εν λατοµείοις υπόκεινται εις την πληρωµήν φόρου οριζοµένου εις 10% του
ως προείρηται καθαρού προϊόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
Περί πραγµατογνωµοσύνης.
Άρθρον 43.
Οσάκις υπάρχει ανάγκη πραγµατογνωµόνων ο διορισµός αυτών και η διαδικασία της
γνωµοδοτήσεως γίνονται κατά τα άρθρα 202-207 της Πολ. ∆ικονοµίας.
Άρθρον 44.
Οι πραγµατογνώµονες διορίζονται εκ των επί των µεταλλείων µηχανικών ή άλλων ειδηµόνων
περί στην εκµετάλλευσιν και τας εις αυτήν αναγοµένας εργασίας.
Ο εισαγγελεύς γνωµοδοτεί πάντοτε κατά την περί γνωµοδοτήσεως των πραγµατογνωµόνων
συζήτησιν.
Άρθρον 45.
Η γνωµοδότησις των πραγµατογνωµόνων δεν είναι υποχρεωτική δια τα δικαστήρια· όθεν
δύναται και να τροποποιηθή υπ’ αυτών, εάν αντιβαίνη εις την πεποίθησιν των.
Άρθρον 46.
Η αµοιβή και η αποζηµίωσις των εµπειροτεχνών και αι δαπάναι της πραγµατογνωµοσύνης εν
γένει εκκαθαρίζονται και προσδιορίζονται υπό των δικαστηρίων επί τη βάσει διατιµήσεως,
ορισθησοµένης δια Β. ∆ιατάγµατος. Αλλ’ οι επί των µεταλλείων µηχανικοί δεν έχουσι
δικαίωµα εις τοιαύτην αµοιβήν, οσάκις επιχειρώσιν εργασίας αναγοµένας εις την διοίκησιν των
µεταλλείων και των λατοµένων ή εις την διοικητικήν ή αστυνοµικήν επιτήρησιν αυτών.
Άρθρον 47.
Ο προκαλών την πραγµατογνωµοσύνην δύναται να υποχρεωθή υπό του δικαστηρίου να
καταθέση τα προς διεξαγωγήν αυτής αναγκαία έξοδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄.
Περί της των µεταλλείων αστυνοµικής επιτηρήσεως και της εις ταύτα αναγοµένης ποινικής
δικαιοδοσίας.
Άρθρον 48.
Αι παραβάσεις της απαγορεύσεως του µεταλλεύειν µεταλλείον άνευ παραχωρήσεως
καταµηνύονται και εκδικάζονται κατά τους περί πταισµάτων ορισµούς της Ποιν. ∆ικονοµίας.
Αι επιβληθησόµεναι ποιναί είναι πρόστιµον 100-500 δρ. εν υποτροπή δε πρόστιµον 200-1000
δραχ. και κράτησις 10-30 ηµερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄.
Περί µηχανικών και της επιτηρήσεως των µεταλλείων.
Άρθρον 49.
∆ιορίζεται εις επιθεωρητής επί των µεταλλείων διατελών υπό τας διαταγάς των επί των
Εσωτερικών και Οικονοµικών υπουργείων µε µισθόν και βαθµόν τµηµατάρχου Α΄ τάξεως.
Οσάκις δ’ ούτος ενεργεί επιθεώρησιν έχει όλα τα δικαιώµατα, και καθήκοντα και όλας τας
απολαυάς των εν περιοδεία ανωτέρων αξιωµατικών του µηχανικού.
Άρθρον 50.
∆ια Β. ∆ιατάγµατος διορίζονται παρά τω επιθεωρητή των µεταλλείων και τω επί των ορυκτών
εφόρω οι αναγκαίοι βοηθοί και δόκιµοι.
Άρθρον 51.
Ο επιθεωρητής των µεταλλείων επιτηρεί τον τρόπον της µεταλλεύσεως, δίδει κατά διαταγήν
του επί των Εσωτερικών υπουργού τας προσηκούσας οδηγίας εις τους ιδιοκτήτας των
µεταλλείων και αναφέρει εις αυτόν τας ελλείψεις, τας καταχρήσεις, και τους κινδύνους της
µεταλλεύσεως. Η επιτήρησις αύτη δύναται ν’ ανατεθή και εις τον επί των ορυκτών έφορον.
Άρθρον 52.
Εάν η µετάλλευσις περιορισθή ή διακοπή, ως εκ τούτου δε εµβάλλεται εις κίνδυνον η δηµοσία
ασφάλεια ή βλάπτωνται τα συµφέροντα των αναλωτών, οι αρµόδιοι νοµάρχαι, αφού λάβωσι τας
αναγκαίας πληροφορίας παρά των ιδιοκτητών, αναφέρουσι πάντα ταύτα εις το επί των
Εσωτερικών υπουργείον όπως συνεννοούµενον µετά του επί των Οικονοµικών, αποφασίση τα
δέοντα.
Άρθρον 53.
Εάν εκ του τρόπου της µεταλλεύσεως απειλήται η δηµοσία ασφάλεια, η συντήρησις των
ψυχαγωγίων, η στερεότης των εκτελεσθέντων έργων, η ασφάλεια των µεταλλευτών και των επί
του εδάφους οικοδοµών, ο αρµόδιος νοµάρχης εκδίδει τας αναγκαίας διαταγάς προς αποτροπήν
του απειλουµένου κινδύνου και αναφέρει τα γενόµενα εις το επί των Εσωτερικών υπουργείον.
Άρθρον 54.
Εάν ο ιδιοκτήτης µεταλλείου δεν συµµορφωθή µε την διαταγήν του επί των Εσωτερικών
υπουργείου προς επανόρθωσιν των παρατηρηθεισών ελλείψεων, διατάττεται η προσωρινή
διακοπή της εξορύξεως ή η εξακολούθησις αυτής και η επανόρθωσις των επισφαλών έργων τη
επιστασία του µηχανικού και δαπάνη του ιδιοκτήτου.
Άρθρον 55.
Εάν µετά την εκτέλεσιν των εν τω προηγουµένω άρθρω ωρισµένων, ο ιδιοκτήτης εξακολουθή
να µη εκπληροί καθ’ ολοκληρίαν τας, ως είρηται, επιβεβληµένας αυτώ υποχρεώσεις, ή, εάν
άνευ της αδείας του υπουργείου διακόψη την εξόρυξιν υπέρ το έτος δύναται µετά
προηγουµένην απόφασιν του κ ατά το άρθρον 6 συµβουλίου και δια Β. ∆ιατάγµατος να γείνη

έκπτωτος του δικαιώµατος, όπερ απέκτησε δια της παραχωρήσεως του µεταλλείου. Τούτο δε
εκποιείται δια δηµοσίου πλειστηριασµού.
Το εκπλειστηρίασµα καταβάλλεται εις τον πρώην ιδιοκτήτην ή εις τους δικαιούχους αυτού.
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’ Ηµών σήµερον·
κυρωθείς θέλει δηµοσιευθή δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθή ως νόµος του
Κράτους.
Εν Αθήναις, την 22 Αυγούστου 1861.
Εν ονόµατι του Βασιλέως
Η Βασίλισσα
ΑΜΑΛΙΑ.
Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Λ. ΣΙΜΟΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη σφραγίς του Κράτους.
Εν Αθήναις, την 22 Αυγούστου 1861.
Ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης
Μ. ΠΟΥΛΗΣ.

