
 1 

Νόμοι περί μεταλλείων της Ηγεμονίας Σάμου 

 NΟΜΟΘΕΙΑ ΠΕΡΙ  ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ  (1872) 

 ΔΙΑΣΑΓΜΑ 23/1872 

 Νόμος 338  Περί μεηαλλείων [ 12 Ιοσλίοσ 1885 ]   

 ΔΙΑΣΑΓΜΑ 133 
1
  Περί παρατωρήζεως μεηαλλείων (1886) 

 

                                                      Μεηαγραθή 

Χρήζηος Λάνδρος 

Γενικά Αρτεία ηοσ Κράηοσς άμοσ 

 

 

 NΟΜΟΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ  [ 20 Μαξηίνπ 1872 ] 

Διάηαγμα 4  Πεξί ππνβνιήο ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λνκνζρεδίνπ … Τελ 27 Ηαλνπαξίνπ 

1871, Δλ Ληκέλη Βαζένο Σάκνπ  Παύλος Μοσσούρος.  

 Τν δηάηαγκα δεκνζηεχεηαη θαη σο Νφκνο.  

 

Νόμος 301 Περί μεηαλλείων  

Ζκείο Παχινο Μνπζνχξνο 

Ζγεκψλ ηεο Σάκνπ 

Χεθηζάκελνη νκνθψλσο κεηά ηεο Γελ. Σπλειεχζεσο ηνπ 1870 έηνπο 

Απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ 

Κεθ. Α΄ 

Περί μεηαλλείων ορστείων και λαηομείων 

Αξζ. 1. Όγθνη νπζηψλ κεηαιιηθψλ ή νξπθηψλ εγθεθιεηζκέλσλ εηο ηνπο θφιπνπο ηεο γεο 

ή θείκελνη εηο ηελ επηθάλεηαλ απηήο θαηαηάζζνληαη εηο ηαο εμήο ηξεηο θαηεγνξίαο, ηεο 

ησλ κεηαιιείσλ, ηελ ησλ νξπρείσλ θαη ηελ ησλ ιαηνκείσλ.  

Άρθ..2. Μεηαιιείνλ είλε ν ρψξνο ν έρσλ εηο θιέβαο, εηο θνηηάζκαηα ή εηο ζσξνχο ηα 

θπξίσο θαινχκελα κέηαιια νίνλ ρξπζφλ, άξγπξνλ, ιεπθφρξπζνλ (platine) πδξάξγπξνλ, 
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κφιπβδνλ, ζίδεξνλ, ραιθφλ, θαζζίηεξνλ (etain) ςεπδάξγπξνλ (zinc)  βπζκνχζηνλ, 

θνβάιηηνλ, αξζεληθφλ, καγγαλήζηνλ (αληνκφληνλ) ζηίβηνλ κνιπβδαίληνλ (molybdene), 

νπξάληνλ, ληθέιηνλ, ρξψκηνλ  θιπ.  είηε εηο θαζαξάλ θαηάζηαζηλ είηε εηο νμπδσκέλελ, είηε 

εηο νηαζδήπνηε άιιαο ελψζεηο. Δηο ηελ θαηεγνξίαλ ηαχηελ ππάγεηαη θαη ν ρψξνο ν έρσλ 

εθ ησλ εκηκεηάιισλ ην απηνθπέο ζείνλ θαη ηαο παληφο είδνπο νξπθηάο θαπζίκνπο χιαο 

νίνλ αλζξαθίηελ, ιηζάλζξαθαο, γαηάλζξαθαο θαη γξαθίηελ.   

Άρθ..3 Οξπρείνλ είλε ν ρψξνο ν εγθιείσλ ηνλ πξνζρσζκαηηθφλ ζίδεξνλ (minerai de fer 

d’ allunion), ηα άιαηα ηνπ λίηξνπ, ηεο ζηππηεξίαο, ηνπ βηηξηνιίνπ, ηεο ρξπζνθφιιαο 

(borax),  σο θαη ηα εμήο νξπθηά, ζκχξηδα, γχςνλ, κπινπέηξαο, ζήπηνλ, καγλεζίηελ, θαη 

ηαο βαθηθάο χιαο, ακέζσο εηο ηνηαχηαο ρξεζίκνπο, σο θαη ηαο πηζζψδεηο, ξεηηλψδεηο θαη 

ειαηψδεηο νπζίαο, λάθζαλ, άζθαιηνλ, πεηξέιαηνλ, ήιεθηξνλ θιπ.  

Άρθ..4. Τα ιαηνκεία εγθιείνπζη ηνπο ρξεζίκνπο εηο ηαο ηέρλαο θαη πξνο νηθνδνκήλ 

ιίζνπο, ηα κάξκαξα θαη ηνπο ζρηζηνιίζνπο παληφο είδνπο παληφο είδνπο, ηνπο 

ηηηαλνιίζνπο, ηαο κάξγαο, ηαο αθφλαο, ηνπο πψξξνπο, ηαο ιηζνγξαθηθάο θαη παληφο 

άιινπ είδνπο πιάθαο, ηνπο νθίηαο, ηνπο γξαλίηαο, ηνπο βαζάιηνπο, ηνπο ππξνπνηθίινπο, 

ηελ θίζζηξηλ, ηελ ζεξατθήλ γελ, ηνλ νςηαλφλ, ηνπο ακκίηαο, ηνπο ππξίηαο, θαη άιινπο 

παληφο είδνπο θαη ηνλ ηχξθνλ άπαληα εμνξπζζφκελα ελ ππάηζξσ ή δη’ ππνλφκνπ ζηνάο.  

 

Κεθ. Β΄  

Περί κσριόηηηος μεηαλλείων 

Άρθ..5.  Ζ εθκεηάιιεπζηο ησλ κεηαιιείσλ θαη ησλ εηο ηελ απηήλ θαηεγνξίαλ 

ππαγνκέλσλ νξπθηψλ δελ επηηέπεηαη εηκή δπλάκεη πξάμεσο ηεο Κπβεξλήζεσο 

παξερνχζεο ην πξνο ηνχην δηθαίσκα.  

Άρθ..6. Τν δηθαίσκα ηνχην παξαρσξείηαη δη’ Ζγεκ. Γηαηάγκαηνο ηε γλσκνδνηήζεη ηεο 

Βνπιήο κεηά πξνεγνπκέλελ απφθαζηλ ζπκβνπιίνπ ηδίσο επί ηνχησ ζπγθεθξνηεκέλνπ 

θαη ζπγθεηκέλνπ ππφ ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ εηζαγγειέσο ησλ εθεηψλ, 

θαη ηνπ ειγθηνχ, ζπγθαινπκέλσλ απάλησλ ππφ ηεο Βνπιήο θαη απνθαζηδφλησλ θαηά 

πιεηνλνςεθίαλ.  

Άρθ..7. Δλ ηε πξάμεη ηεο παξαρσξήζεσο νξίδεηαη θαη ην πξνο ηνλ ηδηνθηήηελ  ηεο γεο 

είηε ηδηψηεο εζηίλ νχηνο, είηε ην δεκφζηνλ ππφ ηνπ εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ 
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νθεηιφκελνλ κέξηζκα, φπεξ δελ δχλαηηα λα ππεξβαίλε ηα 2 1/2 ηνηο % επί ηνπ 

κεηαιιεχκαηνο, κεηά ηελ πξναθαίξεζηλ ησλ γελνκέλσλ εμφδσλ εξγαζίαο θαη πιηθνχ.  

Άρθ..8. Ζ απηή πξάμηο κεηά ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ νξηζκνχ ηνπ 20 Άρθ.ξνπ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ παξέρεη επί ηνπ κεηαιιείνπ δηθαίσκα δηελεθνχο θπξηφηεηνο, φπεξ δηαθξηλφκελνλ 

ηεο θπξηφηεηνο ηνπ επηθεηκέλνπ εδάθνπο κεηαβηβάδεηαη εηο ηνπο θιεξνλφκνπο θαη 

δχλαηαη λα εθπνηεζή δη’ αλαγθαζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ˙  δελ δχλαηαη φκσο λα εθπνηεζή 

εθνπζίσο νινζρεξψο νπδέ θαηά κεξίδαο ή λα δηαλεκεζή ή λα εθκηζζσζή άλεπ 

πξνεγνπκέλεο αδείαο ηεο Ζγεκνληθήο Κπβεξλήζεσο δηδνκέλεο θαηά ηα ελ ησ Άρθ..6 

σξηζκέλα.  

Άρθ..9. Τα κεηαιιεία θαη ηα θαηά ηνλ πεξί δηαθξίζεσλ θηεκάησλ λφκνλ 

παξαθνινπζήκαηα απηψλ ινγίδνληαη αθίλεηα.  

Άρθ..10. Κηλεηά δε είλε αη κεηαιιεπζείζαη χιαη, αη κεηνραί ηεο επί ηεο κεηαιιεχζεσο 

εηαηξίαο θαη ηα θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο. Καη ηα ινηπά ηζρχνπζηλ νη νξηζκνί ηνπ πεξί 

δηαθξίζεσο θηεκάησλ λφκνπ.  

 

Κεθ. Γ 

Περί ηων διά ηην παρατώρηζιον ηων μεηαλλείων προαπαιηοσμένων  

Άρθ..11. Οπδείο δχλαηαη λα επηρεηξήζεη εξεχλαο πξνο αλεχξεζηλ κεηαιιείνπ, 

αλαζθάπησλ ήδηαηξππψλ αιιφηξηνλ έδαθνο άλεπ ζπγθαηαζέζεσο ηνπ ηεο γεο 

ηδηνθηήηνπ, ή απηνχ κε ζπλαηλνχληνο άλεπ Ζγεκ. Αδείαο, ήηηο δίδεηαη αθνχ αθνπζζή ν 

ηδηνθηήηεο θαη γλσκνδνηήζε ε Βνπιή δηά ηεο απηήο αδείαο νξίδεηαη ην πνζφλ ην νπνίνλ 

νθείιεη λα θαηζέζε ν επηρεηξήζσλ ηελ έξεπλαλ πξνο πιήξε απνδεκίσζηλ  ηνπ δηνθηήηνπ 

δηά ηαο ζπκβεζνκέλαο δεκίαο.  

Άρθ..12. Άλεπ πξνεγνπκέλεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ ηδηνθηήηνπ εληνίρσλ πεξηβφισλ, 

πεξηθξαγκάησλ, απιψλ ή θήπσλ ή γεπέδσλ, ε άδεηα εξεχλεο ή ε παξαρψξεζηο 

κεηαιιείνπ δελ δίδεη δηθαίσκα εηο δηάηξπζηλ ή θαηαζθεπήλ  ςπραγσγίσλ (θξεάησλ) ή 

ππνλφκσλ ζηνψλ ή εηο αλέγξζηλ κεραλψλ, απνζεθψλ κε απερνπζψλ εθαηφλ βαζηιηθνχο 

πήρεηο εθ ησλ εηξεκέλσλ εληνίρσλ πεξηβφισλ ή θαησθεκέλσλ κεξψλ.  

Άρθ..13. Ο ηδνθηήηεο δχλαηαη λα θάκε εξεχλαο απαληαρνχ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ άλεπ 

αδείαο, αιιά πξηλ ή επηρεηξήζε κεηάιιεπζηλ αλάγθε λα ησ παξαρσξεζή ην πξνο ηνχην 

δηθαίσκα.  
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Κεθ. Γ΄.  

Περί παρατωρήζεως μεηαλλείων  

Άρθ..14. Πάο Σάκηνο ή αιινδαπφο ραίξσλ ην δηθαίσκα ηνπ λα γίλε πξνλνκηνχρνο 

κεηαιιείσλ ελ ησ νζσκαληθψ θξάηεη δχλαηαη είηε ελ ηδίσ νλφκαηη είηε σο αληηπξφζσπνο 

εηαηξίαο λα δεηήζε θαη λα ιάβε ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείνπ.  

Άρθ..15. Οη δεηνχληεο ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείνπ νθείινπζη λ’ απνδείμσζηλ φηη 

θέθηεληαη πάληα ηα πξνζφληα ηα’ αλαγθαία πξνο κεηάιιεπζηλ απηνχ θαη πξνο 

εθπιήξσζηλ  ησλ δηά ηεο πξάμεσο ηεο παξαρσξήζεσο επηβιεζεζνκέλσλ απηνίο παξνρψλ 

θαη απνδεκηψζεσλ.  

Άρθ..16. Δάλ επηρεηξψζηλ εξγαζίαο είηε ππφ θαηνηθεκέλα θηίξηα ή ππνρψξνπο ελ νίο 

γίλνληαη άιια γεσξγηθά ή βηνκεραληθά έξγα είηε ελ ηε ακέζσ γεηηνλία ησλ θηηξίσλ ή ησλ 

ρσξψλ ηνχησλ νθείινπζηλ εγγχεζηλ φηη, εάλ εθ ησλ εξγαζηψλ εθείλσλ πξνθχςε εηο ηνπο 

ηδηνθηήηαο απηψλ δεκία, ζέινπζηλ επαλνξζψζεη απηήλ˙ αη δε πεξί ηνχησλ αηηήζεηο θαη 

αληηξξήζεηο ππάγνληαη εηο ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα.  

Άρθ..17. Ζ Ζγεκνλ. Κπβέξλεζηο θξίλεη πεξί ησλ αηηηψλ θαη ησλ ιφγσλ δη’ νχο εάλ 

πιείνλεο εμαηηψληαη ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείσλ παξαρσξείηαη ηνχην εηο έλα εμ απηψλ 

θαηά πξνηίκεζηλ.  

Άρθ..18. Δάλ ην κεηαιιείνλ δελ παξαρσξεζεί εηο ηνλ επξεηήλ δηά ηεο πξάμεσο ηεο 

παξαρσξήζεσο νξίδεηαη ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ε εηο απηφλ δνηέα ακνηβή ή απνδεκίσζηο.  

Άρθ..19. Τα επί ηνπ θηήκαηνο πξνλφκηα θαη αη ππνζήθαη δελ επεθηείλνληαη επί ηνπ 

κεηαιιείνπ θαη ησλ πξνζαξηεκέλσλ απηνχ έλεθα ηνχηνπ ε πξάμηο ηεο παξαρσξήζεσο 

πέκπεηαη παξά ηνπ Ζγεκφλνο παξαρξήκα εηο ηνλ αξκφδηνλ εηζαγγειέα ησλ πξσηνδηθψλ, 

φπσο θξνληίζε λα γίλε εηο ηα βηβιία ησλ ππνζεθψλ θαη ε πξνζήθνπζα ζεκείσζηο. Ζ ηεο 

παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ ζεκείσζηο γίλεηαη θαη ελ ηε Τεηάξηε ζηήιε ηεο ζειίδνο 

ηνπ βηβιίνπ ησλ ππνζεθψλ ηε πεξηερνχζε ηαο πξνυπαξρνχζαο ππνζήθαο.  

Άρθ..20. Γηθαίσκα εηο εγγξαθήλ ππνζήθεο επί ηνπ κεηαιιείνπ δπλάκεη ηνπ λφκνπ έρνπζη 

α. ν επξεηήο πξνο εμαζθάιηζηλ  ηεο νθεηινκέλεο απηψ απνδεκηψζεσο, εάλ ζπκθψλσο 

πξνο ην Άρθ..18 δελ παξαρσξεζή εηο απηφλ ην κεηαιιείνλ θαη  

β. νη δηά δεκνζίνπ εγγξάθνπ απνδεηθλχνληεο φηη ερνξήγεζαλ ρξήκαηα πξνο εχξεζηλ ηνπ 

κεηαιιείνπ ή πξνο επηρείξεζηλ ησλ παξαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ή πξνο θαηαζθεπήλ 

κεραλψλ, ή άιισλ θαηαζθεπαζκάησλ ή ηέινο πξνο κεηάιιεπζηλ ηνπ κεηαιιείνπ. 
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Οη νξηζκνί ησλ Άρθ.ξσλ 940 θαη 941 ζπλδπαδνκέλσλ κεηά ηνπ Άρθ..991 ηεο Πνιηη. 

Γηθνλνκίαο θαη ησλ Άρθ..47 θαη 48 ηνπ πεξί ππνζεθψλ λφκνπ ηζρχνπζη θαη επί ησλ 

κεηαιιείσλ. Γελ επηηξέπηαη εγγξαθή απηνηεινχο ππνζήθεο επί ηνπ εηο ηνπο ηδηνθηήηαο 

ηεο γεο δηά ηελ θαηά ην Άρθ..7 παξαρψξεζηλ νθεηινκέλνπ κεξίζκαηνο.  

Άρθ..21. ε ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ αίηεζηο γίλεηαη δη’ αλαθνξάο εηο ηνλ 

Ζγεκφλα, εμεγνχζεο ην είδνο, ηελ ζέζηλ θαη ηελ πεξηνρήλ ηνπ κεηαιιείνπ θαη εάλ ν 

αηηψλ είλε ηδηνθηήηεο ή επξεηήο απηνχ. Ο δε δηεπζπληήο ηνπ Ζγεκνληθνχ Γξαθείνπ δίδεη 

εηο ηνλ αλαθεξφκελνλ επί ηε αηηήζεη απηνχ έγγξαθνλ απφδεημηλ ηεο ρξνλνινγίαο ηεο 

παξαιαβήο θαη δηαηάζζεη φζνλ νίνληε ηάρηνλ ηελ δεκνζίεπζηλ ηεο αηηήζεσο δηά ηεο 

εγρσξίνπ εθεκεξίδνο.  

Άρθ..22. Οη έρνληεο αμηψζεηο, είηε εηο κεηάιιεπζηλ ηνπ κεηαιιείνπ είηε εηο απνδεκίσζηλ 

θαζφ επξεηαί ή ηδηνθηήηαη ηεο γεο νθείινπζηλ λα ππνβάισζη ηαο ελζηάζεηο θαη αηηήζεηο 

ησλ εηο ηνλ Ζγεκφλα κεηά ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ εληφο ελφο κελφο απφ ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηεο αηηήζεσο.  

Άρθ..23. Πεξίιεςηο ησλ αμηψζεσλ θαη ελζηάζεσλ ηνχησλ δεκνζηεχεηαη δηά ηεο 

εγρσξίνπ εθεκεξίδνο ίλα ιάβσζηλ γλψζηλ απηψλ νη έρνληεο ζπκθέξνλ θαη επηθέξσζηλ 

ηαο αληηπαξαηεξήζεηο ησλ θαη δίδεηαη πξνο ηνχην εηέξα νθηαήκεξνο πξνζεζκία.  

Άρθ..24. Μεηά ηελ ιήμηλ ηεο ηειεπηαίαο ηαχηεο πξνζεζκίαο ε Βνπιή αθνχ ιάβε ηαο 

πξνζεθνχζαο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πξνο εθπιήξσζηλ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ησλ πξνζφλησλ ησλ εμαηηνπκέλσλ ηελ παξαρψξεζηλ, ππνβάιιεη εηο ηνλ 

Ζγεκφλα ιεπηνκεξή έθζεζηλ απηψλ δηεπζχλνπζα ζπλάκα θαη άπαληα ηα έγγξαθα κεηά 

ηνπ ηεο θαηακεηξήζεσο θαη ηεο νξνζεζίαο ρσξνγξαθηθνχ ζρεδίνπ δηαγξαθνκέλνπ 

επηκειεία απηνχ ππφ ηνπ επί ησλ δεκναζίσλ έξγσλ ππαιιήινπ. 

Άρθ.. 25. Ο Ζγεκψλ δεηεί ηελ γλσκνδφηεζηλ ηνπ θαηά ην Άρθ.. 6. ζπκβνπιίνπ θαη επί ηε 

γλσκνδνηήζεη ηαχηε εθδίδεη ην επί ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ Ζγεκνληθφλ 

Γηάηαγκα.  

Άρθ.. 26. Μέρξηο νχ εθδνζεί ην Ζγεκ. Γηάηαγκα πάζα έλζαηζηο είλαη δεθηή ελψπηνλ ηνπ 

Ζγεκφλνο θαη ηεο Βνπιήο.  

Άρθ.. 27. Γηά ηνπ Ζγεκ. Γηαηάγκαηνο νξίδεηαη ε ζέζηο θαη ε έθηαζηο ηνπ 

παξαρσξνπκέλνπ κεηαιιείνπ θαηά ην ηεο θαηακεηξήζεσο θαη ηεο νξνζεζίαο ζρέδηνλ, ην 
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κέξηζκα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο γεο, ε απνδεκίσζηο ησλ επξεηψλ θαη αη ινηπαί ππνρξεψζεηο 

ηνπ εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ.  

Κεθ. Δ΄  

Περί σποτρεώζεων ηων ιδιοκηηηών ηων μεηαλλείων 

Άρθ.. 28. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ νθείινπζη λα εθπιεξψζη ηαο ελ ησ 

παξαρσξεηεξίσ εγγξάθσ πεξηερνκέλαο ππνρξεψζεηο, λα δηαηειψζηλ κεηαιιεχνληεο ην 

παξαρσξεζέλ κεηαιιείνλ, απνθεχγνληεο πάζαλ εξγαζίαλ εμ ήο δχλαληαη λα πξνθχςσζηλ 

δπζηπρήκαηα.  

Άρθ.. 29. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ πιεξψλνπζηλ εηο ην δεκφζηνλ έλα κφλνλ θφξνλ 

εηο ρξήκαηα επί ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, αθνχ εθπεζζψζη κφλα ηα έμνδα ηνπ πιηθνχ 

θαη ηεο εξγαζίαο ησλ ρξεζηκεπζάλησλ εηο ηελ εθκεηάιιεπζηλ. Ο θφξνο νχηνο δελ 

δχλαηαη δε λα ππεξβαίλε ηα 7 επί ηνηο % ηνπ σο είξεηαη θαζαξνχ εηζνδήκαηνο.  

Άρθ.. 30.  Δπηβάιιεηαη πξνζέηη ελ επί ηνηο ρηιίνηο θφξνο επί ηνπ σο είξεηαη ελ 

ησπξνεγνπκέλσ Άρθ.ξσ θαζαξνχ πξντφληνο ίλα απαξηηζζή εμ απηνχ απνζεκαηηθφλ  

θεθάιαηνλ πξνο βνήζεηαλ θαη πεξίζαιςηλ ησλ εξγαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ελ 

πεξηπηψζεη δπζηπρεκάησλ. Ηδηαίηεξνλ δηάηαγκα ζέιεη θαλνλίζεη ηελ δηαρείξηζηλ ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνχηνπ.  

Άρθ.. 31. Ψο πξνο ην ηεισληαθφλ δηθαίσκα επί ηεο εμαγσγήο εθ ηεο λήζνπ νπνηνπδήπνηε 

νξπθηνχ αθαηεξγάζηνπ ή θαηεξγαζκέλνπ ζέιεη εθαξκφδεζζαη θαη ελ Σάκσ ε ελ ηνηο 

ηεισλείνηο ησλ ινηπψλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο επαξρηψλ επηθξαηνχζα θαη ηζρχνπζα 

δηάηαμηο ζχκθσλα πξνο ηαο ζπλζήθαο ηεο Υς. Απηνθξ. Κπβεξλήζεσο κεηά ησλ θίισλ 

απηήο Γπλάκεσλ.  

Άρθ.. 32. Ζ Κπβέξλεζηο δχλαηαη δη’ηδηαηηέξνπο ιφγνπο ηδίσο ιφγσ εκςπρψζεσο ηεο 

κεηαιιεχζεσο ή βνεζείαο ελ πεξηπηψζεη δπζηπρεκάησλ εμ αλσηέξαο βίαο άηηλα ήζεινλ 

ζπκβή θαηά ηελ κεηάιιεπζηλ λα ειαηηψζε ή θαη λ’ αλαζηείιε ηελ πιεξσκήλ ηνπ θφξνπ 

επί ηηλα έηε δη΄ Ζγεκνλ. Γηαηάγκαηνο εθδηδνκέλνπ θαηά γλσκνδφηεζηλ ηεο Βνπιήο.  

Άρθ.. 33. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ ππνρξενχληαη λ’ απνδεκηψζσζηλ ηνπο 

ηδηνθηήηαο ψλ ήζεινλ θαηαιάβεη ή βιάςεη ηαο γαίαο δηά ησλ κεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ. 

Καη εη κελ εμ απηψλ θσιχεηαη άλεπ άιιεο βιάβεο ε εληφο ηνπ έηνπο ζπλήζεο 

θαιιηέξγεηα, ε απνδεκίσζηο ζπλίζηαηαη εηο ηελ εθ ηεο θαιιηεξγείαο θαζαξάλ πξφζνδνλ 

θαηά ηελ γλσκνδφηεζηλ εκπεηξνηερλψλ, πξνζηηζεκέλνπ εηο απηήλ θαη ελφο ηεηάξηνπ ηεο 
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απηήο πξνζφδνπ, εη δ’ εθ ησλ εηξεκέλσλ εξγαζηψλ  θαη ησλ αλαζθαθψλ βιάπηνληαη  αη 

γαίαη ηνζνχηνλ ψζηε δελ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζσζηλ εηο θαιιηέξγεηαλ ή 

θαηαιακβάλνληαη ππέξ ην έηνο, νη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ ππνρξενχληαη λα 

πξνζιάβσζηλ απηάο εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ κεηαιιείσλ επί απνδεκηψζεη νξηδνκέλε ππφ 

εκπεηξνηερλψλ εηο ην δηπιάζηνλ ηεο αμίαο ήλ είρνλ αχηαη πξν ηεο κεηαιιεχζεσο ηνπ 

κεηαιιείνπ.  

Άρθ.. 34. Δάλ ην κεηαιιείνλ βιάπηεη είηε ιφγσ ηεο γεηηληάζεσο, είηε δη’ άιιαο αηηίαο 

έηεξνλ κεηαιιείνλ έλεθα ησλ πδάησλ ή άιισλ πεξηπηψζεσλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

βιάπηνληνο κεηαιιείνπ απνδεκηνί ηνλ ηνπ βιαπηνκέλνπ θαη’ εθηίκεζηλ εκπεηξνηερλψλ.  

Άρθ.. 35. Ο εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ νθείιεη λα θάκε έλαξμηλ ησλ 

εθκεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηεο εθδφζεσο ηνπ πεξί παξαρσξήζεσο  

Γηαηάγκαηνο, ελ ελαληία πεξηπηψζεη ε παξαρψξεζηο αθπξνχηαη, εθηφο αλ ππάξρσζη 

ιφγνη, ψλ ε εθηίκεζηο απφθεηηαη εηο ηνλ Ζγεκφλα θαη ηελ Βνπιήλ.  

Κεθ. Ση΄.  

Περί ορστείων  

Άρθ.. 36. Ζ ελ νξπρείνηο εμφξπμηο δελ επηηξέπεηαη εηκή δπλάκεη αδείαο ηνπ Ζγεκφλνο 

παξερνχζεο ην πξνο ηνχην δηθαίσκα θαη νξηδνχζεο ηα φξηα θαη ηνλ ηξφπνλ ηεο 

εμνξχμεσο.  

Άρθ.. 37. Πξνο έθδνζηλ ηεο Ζγεκνλ. αδείαο δηά ηελ ελ νξπρείσ ηηλί εμφξπμηλ απαηηείηαη 

λα ελεξγεζψζη πξνεγνπκέλσο ηα ελ ηνηο Άρθ.ξνηο 20, 21, 22 θαη 23 πεξί παξαρσξήζεσο 

κεηαιιείσλ νξηδφκελα πξνηηκσκέλνπ πάληνηε ηνπ ηδηνθηήηνπ ηεο γεο.  

Άρθ.. 38. Δάλ νη έρνληεο ηελ ηεο εμνξχμεσο νξπρείνπ άδεηαλ αλαβάιινπζη ηελ εμφξπμηλ 

επί πιένλ ησλ ηξηάθνληα εκεξψλ, άλεπ ηηλφο λνκίκνπ θσιχκαηνο, ε εθδνζείζα πεξί 

εμνξχμεσο έγθξηζηο ζεσξείηαη άθπξνο θαη παξαρσξείηαη εηο άιινλ θαηά ηα’αλσηέξσ.  

Άρθ.. 39. Παξαρψξεζηο δη’ νξπρεία ηνηαχηε, νπνία απαηηείηαη θαη δηά ηα κεηαιιεία, δελ 

δχλαηαη λα ιάβε ρψξαλ εηκή απφ ηαο εμήο πεξηζηάζεηο. α. εάλ απνθαηαζηαζή αδχλαηνο ε 

ελ ππαίζξσ εμφξπμηο θαη αλ ε θαηαζθεπή ςπραγσγείσλ, ππνλφκσλ ζηνψλ θαη ηερληθψλ 

άιισλ έξγσλ ζεσξήηαη αλαγθαία. β. εάλ ε εμφξπμηο, θαίηνη εθηθηή, έζεηαη νιηγνρξφληνο 

θαη θαζίζηεζηλ αδχλαηνλ ηελ κεηά ηαχηα ελεξγεζεζνκέλελ εμφξπμηλ δη’ ππνλφκσλ 

ζηνψλ θαη ςπραγσγείσλ (θξεάησλ).  
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Άρθ.. 40. Οζάθηο ν ιαβψλ ηεο εμνξχμεσο ηελ άδεηαλ δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηεο γεο θαη δελ 

ζπλεθψλεζε κεηά ηνπ ηδηνθηήησλ πεξί ηνπ εηο ηνχηνλ δνηένπ κεξίζκαηνο, ζέιεη 

απνθαζίδεη πεξί ηνχηνπ ε Βνπιή κεηά ηνπ θαηά ην Άρθ.. 6 Σπκβνπιίνπ, αθνχ αθνχζε 

ηνπο δηαθεξνκέλνπο, ιάβε δε θαη άιινζελ ρξείαο θαινχζεο ηαο αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο.  

Άρθ.. 41. Οη εμνξχζζνληεο ελ νξπρείνηο πιεξψλνπλ εηο ην δεκφζηνλ έλα κφλνλ θφξνλ εηο 

ρξήκαηα, εάλ ην πξντφλ δελ ππφθεηηαη εηο ηέινο δη’ εηδηθνχ λφκνπ σξηζκέλνλ. Ο θφξνο 

νχηνο πξνζδηνξίδεηαη εθάζηνηε δηά ηνπ εηεζίνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ επί ηε βάζεη ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ηνπ πξντφληνο, αθνχ εθ ηαχηεο εθπεζζψζη κφλα ηα έμνδα ηεο εξγαζίαο 

θαη ηνπ πιηθνχ, ηα πξνο εμφξπμίλ ηνπ θαηαβιεζέληα δηά πξαγκαηνγλσκφλσλ 

πξνζδηνξηδφκελα. Ο θφξνο νχηνο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηα 10% εθ ηεο σο είξεηαη 

θαζαξάο πξνζφδνπ. 

Κεθ. Ε΄.  

Περί λαηομείων  

Άρθ.. 42. Ζ ελ ππαίζξσ ιαηφκεζηο ελεξγείηαη άλεπ αδείαο. Δάλ ε εμφξπμηο γέλεηαη δη’ 

ππνλφκσλ ζηνψλ δηαηειεί ππφ ηελ επηηήξεζηλ ηνπ επί ησλ κεηαιιείσλ κερλαηθνχ.  

Άρθ.. 43. Οη ιηζνηνκνχληεο ελ ιαηνκείνηο ππφθεηληαη εηο ηελ πιεξσκήλ θφξνπ 

νξηδνκέλνπ εηο 10 ηνηο % ηνπ, σο πξνείξεηαη, θαζαξνχ πξντφληνο.  

Κεθ. Ζ΄.  

Πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο  

Άρθ.. 44. Οζάθηο ππάξρεη αλάγθε πξαγκαηνγλσκφλσλ, ν δηνξηζκφο απηψλ θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο γλσκνδνηήζεσο γίλνληαη θαηά ην Άρθ.. 292, 297 ηεο Πνι. Γηθνλνκίαο  

Άρθ.. 45. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο ζχγθεηληαη  εθ ηε ηνπ επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ 

ππαιιήινπ ηεο Ζγεκ. Κπβεξλήζεσο θαη άιισλ εηδεκφλσλ πεξί ηελ εθεκηάιιεπζηλ θαη 

ηαο εηο απηήλ αλαγνκέλαο εξγαζίαο. Ο εηζαγγειεχο γλσκνδνηεί πάληνηε θαηά ηελ πεξί 

γλσκνδνηήζεσο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ζπδήηεζηλ. 

Άρθ.. 46. Ζ γλσκνδφηεζηο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή δηά ηα 

δηθαζηήξηα. Όζελ δχλαηαη θαη λα ηξνπνπνηεζή ππ’ απηψλ εάλ αληηβαίλε εηο ηελ 

πεπνίζεζίλ ησλ.  

Άρθ.. 47. Ζ ακνηβή θαη ε απνδεκίσζηο ησλ εκπεηξνηερλψλ θαη αη δαπάλαη ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ελ γέλη ελ γέλεη εθθαζαξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ππφ ησλ 

δηθαζηεξίσλ επί ηε βάζεη ηεο δηαηηκήζεσο.  
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Άρθ.. 48. Ο πξνθαιψλ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλελ δχλαηαη λα ππνρξεσζή ππφ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ λα θαηαζέζε ηα πξνο εμαγσγήλ  απηήο αλαγθαία έμνδα.  

Κεθ. Θ΄. 

Περί ηης ηων μεηαλλείων αζησνομικής επιηηρήζεως και ηης εις ηαύηα αναγομένης 

ποιν. Δικαιοδοζίας  

Άρθ.. 49. Αη παξαβάζεηο ηνπ κεηαιιεχεηλ κεηαιιείνλ άλεπ παξαρσξήζεσο 

θαηακελχνληαη θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηνπο πεξί πηαηζκάησλ νξηζκνχο πνηλ. Γηθνλνκίαο. 

Αη επηβιεζεζφκελαη πνηλαί είλε πξφζηηκνλ 300-1500 γξνζίσλ, ελ ππνηξνπή δε 

πξφζηηκνλ 600-3000 γξνζίσλ θαη θξάηεζηο 10-30 εκεξψλ.  

Άρθ.. 50. Γηνξίδεηαη επηζεσξεηήο ησλ κεηαιιείσλ ν επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ηεο 

Ζγεκνλίαο ππάιιεινο.  

Άρθ.. 51. Ο επηζεσξεηήο ησλ κεηαιιείσλ επηηεξεί ηνλ ηξφπνλ ηεο κεηαιιεχζεσο, δίδεη 

ηαο πξνζεθνχζαο νδεγίαο εηο ηνπο ηδηνθηήηαο ησλ κεηαιιείσλ θαη αλαθέξεη εηο ηελ 

Κπβέξλεζηλ ηαο  ειιείςεηο, ηαο θαηαρξήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κεηαιιεχζεσο.  

Άρθ.. 52. Δάλ ε κεηάιιεπζηο πεξηνξηζζή ή δηαθνπή σο εθ ηνχηνπ δε εκβάιιεηαη εηο 

θίλδπλνλ ε δεκνζία αζθάιεηα ή βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αλαισηψλ, νη αξκφδηνη 

δήκαξρνη αθνχ ιάβσζηλ ηαο αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο παξά ησλ ηδηνθηεηψλ αλαθέξνπζηλ 

πάληα ηαχηα εηο ηελ Κπβέξλεζηλ φπσο απνθαζίζε ηα δένληα.  

Άρθ.. 53. Δάλ εθ ηνπ ηξφπνπ ηεο κεηαιιεχζεσο απεηιείηαη ε δεκνζία αζθάιεηα, ε 

ζπληήξεζηο ησλ ςπραγσγείσλ, ε ζηεξεφηεο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ, ε αζθάιεηα ησλ 

κεηαιιεπηψλ θαη ησλ επί ηνπ εδάθνπο νηθνδνκψλ, ν αξκφδηνο δήκαξρνο εθδίδεη ηαο 

αλαγθαίαο δηαηαγάο πξνο απνηξνπήλ ηνπ απεηινπκέλνπ θηλδχλνπ θαη αλαθέξεη ηα 

γελφκελα εηο ηελ Κπβέξλεζηλ.  

Άρθ.. 54. Δάλ ν ηδηνθηήηεο κεηαιιείνπ δελ ζπκκνξθσζή κε ηελ δηαηαγήλ ηεο 

Κπβεξλήζεσο πξνο επαλφξζσζηλ ησλ παξαηεξεζεηζψλ ειιείςεσλ δηαηάζζεηαη ε 

πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο εμνξχμεσο ή ε εμαθνινχζεζηο απηήο θαη ε επαλφξζσζηο ησλ 

επηζθαιψλ έξγσλ ηε επηζηαζία ηνπ επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη δαπάλελ ηνπ 

ηδηνθηήηνπ.  

Άρθ.. 55. Δάλ, κεηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ ελ ησ πξνεγνπκέλσ Άρθ.ξσ σξηζκέλσλ ν 

ηδηνθηήηεο εμαθνινπζεί λα κε εθπιεξή θαζνινθιεξίαλ ηαο, σο είξεηαη επηβεβιεκέλαο 

απηψ ππνρξεψζεηο, ή εάλ άλεπ ηεο αδείαο ηεο Κπβεξλήζεσο δηαθφςε ηελ εμφξπμηλ ππέξ 
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ην έηνο, δχλαηαη κεηά πξνεγνπκέλελ απφθαζηλ ηνπ θαηά ην Άρθ.. 6 ζπκβνπιίνπ θαη δη’ 

Ζγεκ. Γηαηάγκαηνο λα γίλε έθπησηνο ηνπ δηθαηψκαηνο φπεξ απέθηεζε δηά ηεο 

παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ. Τνχην δε εθπνηείηαη δηά δεκνζίνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Τν 

εθπιεηζηεξίαζκα θαηαβάιιεηαη εηο ηνλ πξψελ ηδηνθηήηελ ή εηο ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ.  

Κεθ. Η΄.  

Πεξί πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθ ησλ κεηαιιείσλ, νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ θαζαξάο 

πξνζφδνπ.  

Άρθ.. 56. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ θαη νξπρείσλ ή νη λφκηκνη απηψλ αληηπξφζσπνη 

ππνβάιινπζηλ άπαμ ηνπ έηνπο εηο ηελ Βνπιήλ δήισζηλ εκθαίλνπζαλ ην είδνο θαη ην 

πνζφλ ηνπ εηεζίσο κεηαιιεπνκέλνπ πξντφληνο, ηαο ζέζεηο έλζα ελεξγείηαη ε 

κεηάιιεπζηο, ηνλ αξηζκφλ ησλ ελαζρνινπκέλσλ εξγαηψλ, ην πνζφλ ησλ πιεξσλνκέλσλ 

εκεξνκηζζίσλ, ην είδνο θαη ηελ αμίαλ ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ πιηθνχ, θαη ηέινο ηελ 

θαζαξά πξφζνδνλ (θαηά θαληάξηνλ, νθάλ, κέηξνλ φγθνπ ή άιιν ζχλεζεο θαη ελ ρξήζεη 

ηνηνχηνλ), εθ’ ήο επηβάιιεηαη ν λελνκηζκέλνο θφξνο.  

Άρθ.. 57. Ζ Βνπιή εληφο νθηψ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηεο δειψζεσο θαη ελ 

ειιείςεη ηνηαχηεο απηεπαγγέιησο ζπγθαιεί επηηξνπήλ  παξ’ απηήο πξνεδξεπνκέλελ θαη 

ζπγθεηκέλελ ππφ ησλ ελ ησ Άρθ..6 αλαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ, ηνπ Τειψλνπ ή 

ππνηειψλνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ ηνπ κέξνπο έλζα θείηαη ην κεηαιιείνλ ή νξπρείνλ, ήηηο 

αθνχζαζα ηαο παξαηεξήζεηο ησλ ερφλησλ ζπκθέξνλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ λνκίκσλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ, θαινπκέλσλ επί ηνχησ, επί απνδείμεη παξαιαβήο ηελ γλσκνδφηεζηλ 

πεξί ηαο κεηαιιηθάο εξγαζίαο εηδεκφλσλ αλδξψλ, απνθαίλεηαη δηά πξσηνθφιινπ 

νξίδνπζα α. πνία ηνπ πξντφληνο ε αγνξαία αμία β. πφζα ηα πξνο κεηάιιεπζηλ 

δαπαλεζέληα ήηνη έμνδα εξγαζίαο θαη πιηθνχ θαζά δηαιακβάλεη ν λφκνο θαη γ. πνία ε 

θαζαξά πξφζνδνο εθ’ ήο επηβάιιεηαη ν λελνκηζκέλνο  θφξνο.  

Άρθ.. 58. Τν αλσηέξσ πξσηφθνιινλ δεφλησο θαηεξηηζκέλνλ θαη ζπλνδεπκέλνλ κ’ φιαο 

ηαο ηπρφλ γελνκέλαο ελζηάζεηο θαη αληηξξήζεηο είηε εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο 

είηε ηεο Δπηηξνπήο είηε εθ κέξνπο ησλ ερφλησλ ζπκθέξνλ πέκπνληαη κεηά ιεπηνκεξνχο 

θαη αηηηνινγεκέλεο εθζέζεσο πξνο ηνλ Ζγεκφλα φζηηο απνθαίλεηαη νξηζηηθψο εγθξίλσλ 

ή ηξνπνπνηψλ απηφ θαη ην επηζηξέθεη  εηο ηελ αξκνδίαλ δηνηθεηηθήλ αξρήλ ίλα επί ηε 

βάζεη απηνχ ελεξγείηαη ε βεβαίσζηο ηνπ θφξνπ θαη ηνπ απνδνηένπ κεξίζκαηνο εηο ηνλ 

ηδηνθηήηελ ηεο γεο.  
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Άρθ.. 59. Καηά ηα ελ ηνηο αλσηέξσ Άρθ.ξνηο σξηζκέλα θαηαξηίδεηαη επίζεο ην πεξί 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθ ησλ ιαηνκείσλ θαζαξάο πξνζφδνπ πξσηφθνιινλ, εηο ηελ ζχληαμηλ 

ηνπ νπνίνπ θαινχληαη παξά ηεο Βνπιήο ηξεηο ησλ κεγαιεηέξσλ ηδηνθηεηψλ, εθιεγφκελνλ 

ππφ ηνπ αξκνδίνπ δεκνη. Σπκβνπιίνπ φπσο ππνβάιισζη ηαο παξαηεξήζεηο ησλ.   

Άρθ.. 60. Ζ βεβαίσζηο ηνπ θφξνπ ελεξγείηαη ππφ ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο θαηά ηελ δηά 

ζαιάζζεο κεηαθνξάλ ή εμαγσγήλ νζάθηο δελ γίλεηαη ηνπ πξντφληνο ηνχηνπ θαηαλάισζηο 

ελ ησ ηφπσ ηεο παξαγσγήο . ελ ελαληία πεξηπηψζεη ε βεβαίσζηο ελεξγείηαη επηκειεία ηνπ 

αξκνδίνπ εηζπξάθηνξνο ελ ησ ηφπσ ηεο εμνξχμεσο ή θακηλεχζεσο. Τα ηεο βεβαηψζεσο 

ελ γέλεη θαλνληζζήζνληαη δη’ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο.  

Άρθ.. 61. Τα πεξί πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθ ησλ κεηαιιείσλ, νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ 

θαζαξάο πξνζφδνπ πξσηφθνιια ηζρχνπζη απφ πξψηεο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 

εθάζηνπ έηνπο. Δλ πεξηπηψζεη θσιχκαηνο ηηλφο κέρξη ηεο θαηαξηίζεσο λέσλ 

πξσηνθφιισλ ηζρχνπζηλ εθ ηνπ παξειζφληνο έηνπο.  

Ο παξψλ λφκνο ςεθηζζείο ππφ ηεο Σπλειεχζεσο θαη επηθπξσζείο παξ’ Ζκψλ ζέιεη 

δεκνζηεπζή ππφ ηνπ Ζγεκ. Γηνηθ. Γξαθείνπ θαη εθηειεζζή πξνζεθφλησο.  

Δμεδφζε ελ Ληκέλη Βαζένο Σάκνπ ηελ 12 Μαξηίνπ 1871.  

Παχινο Μνπζνχξνο 

 

 

ΔΙΑΣΑΓΜΑ 23/1872 

Ζκείο  

Παχινο Μνπζνχξνο  

Ζγεκψλ ηεο Σάκνπ  

Έρνληεο ππ’ φςηλ ηελ ελ ηνηο πξαθηηθνίο ησλ ηεηάξηεο, πέκπηεο, θαη εβδφκεο 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο ελεζηψζεο Γελ. ησλ Σακίσλ Σπλειεχζεσο ηνπ έηνπο 1872 

πεξηερνκέλελ απφθαζηλ απηήο πεξί παξαηάζεσο εθ ηξηάθνληα εηο πεληήθνληα έηε ηνπ 

παξά ηεο πεξηζπλήο δει. ηνπ έηνπο 1871 Γελ. Σπλειεχζεσο ρνξεγεζέληνο ησλ θπξίσ 

Μηι. Αμειψ πξνλνκίνπ εθκεηαιιεχζεσο ελζείνπ κνιχβδνπ επί ηεο Σάκνπ θαη πεξί 

πξνζζήθεο ησ ηδίσ θαη ηνπ πξνλνκίνπ ηεο εθκεηαιιεχζεσο θαη ηνπ ςεπδαξγχξνπ 

έρνπζαλ σο εμήο.  
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«Αλεγλψζζε παξά ηνπ Γξακκαηέσο ε δηά ηεο ππ’ αξηζ. 327 ε.ε. επηζεκεησηηθήο 

πξνζθιήζεσο ηνπ Ζγεκφλνο δηαβηβαζζείζα εηο ηελ Σπλέιεπζηλ αλαθνξά ηνπ θ. Μηι. 

Αμεινχ εμαηηνπκέλνπ α. ηελ παξαρψξεζηλ ηνπ απνθιεηζηηθνχ πξνλνκίνπ ηεο 

εθκεηαιιεχζεσο ηνπ ςεπδαξγχξνπ επί πεληεθνληαεηίαλ, β. ηελ παξέθηαζηλ ηεο δηαξθείαο 

ηνπ ρνξεγεζέληνο πξνλνκίνπ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ κνιχβδνπ απφ ηξηάθνληα εηο 

πεληήθνληα έηε θαη γ. ηελ αηέιεηαλ ησλ εηζαρζεζνκέλσλ εξγαιείσλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη. 

Αθνχ δε ν θ. Πξφεδξνο έδσθε ηαο δενχζαο δηαζαθήζεηο, εγέλεην πνιχσξνο ζπδήηεζηο, 

θαζ’ ήλ αλεπηχρζεζαλ θαη ππεζηεξίρζεζαλ ππφ πιεξεμνπζίσλ ηηλψλ ηα δηά ηεο αηηήζεσο 

απηήο ππνβαιιφκελα, άηηλα δηθαηνινγνχζη ηφζνλ ηελ παξαρψξεζηλ ηνπ δεηνπκέλνπ θαη 

επί ηνπ ςεπδαξγχξνπ (zinc) πξνλνκίνπ φζνλ θαη ηελ παξέθηαζηλ ηεο δηαξθείαο ηνπ 

ρνξεγεζέληνο πξνλνκίνπ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ κνιχβδνπ θαη ηελ αηέιεηαλ ησλ 

εηζαρζεζνκέλσλ εξγαιείσλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη.  

Δπνκέλσο ε Σπλέιεπζηο ιαβνχζα πθ’ ψξηκνλ ζθέςηλ ην αληηθέηκελνλ ηνπ δεηνπκέλνπ 

πξνλνκίνπ επί ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ ςεπδαξγχξνπ (zine) θαη ζεσξνχζα φηη ην 

αλαπφθεπθηνλ ηεο ζπγρξφλνπ ησλ δχν κεηάιισλ, ηνπ ηε κνιχβδνπ, εθ’ νχ θέθηεηαη ην 

πξνλφκηνλ θαη ηνπ ςεπδαξγχξνπ εμνξχμεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο, θαζφ κεκηγκέλνλ 

δηθαηνινγεί ηελ παξαρψξεζηλ θαη ηνπ δεηνπκέλνπ ηνχηνπ πξνλνκίνπ, θαη φηη ε 

ηξηαθνληαεηήο δηάξθεηα ηνπ εηο ηνλ αηηνχληα ρνξεγεζέληνο, σο είξεηαη πξνλνκίνπ είλε 

αλεπαξθήο θαη απνζαξξπληηθή πξνο ζχζηαζηλ εηαηξίαο νθεηινχζεο λα θαηαβάιιε αδξά 

θεθάιαηα θαη θφπνπο πνιινχο φπσο επηηχρε πξνζνδνθφξνλ κεηαιιείνλ θαη θαηαζηήζε 

απηφ παξαγσγηθφλ αζπαδνκέλε δε ηελ αξρήλ φηη εθάζηε Κπβέξλεζηο νθείιεη λα 

εκςπρψλε θαη ππνζηεξίδε πάζαλ νηαλδήπνηε βηνκεραλίαλ απαιιάηηνπζα απηήλ απφ 

παληφο θφξνπ (εθηφο ησλ άπαμ ζπκθσλεζέλησλ θαη νξηζζέλησλ) δπλακέλνπ λα 

παξαθσιχζε ηελ πξφνδνλ, αλάπηπμηλ θαη επεκεξίαλ απηήο, απεθήλαην νκνθψλσο ην 

παξαδεθηφλ ηεο αηηήζεσο ηαχηεο σο έπεηαη.  

Α. Φνξεγείηαη εηο ηνλ απηφλ πξνλνκηνχρνλ θ. Μηι. Αμειφλ ην απνθιεηζηηθφλ πξνλφκηνλ 

ηεο εθκεηαιιεχζεσο ησλ επί ηεο λήζνπ κεηαιιείσλ ηνπ ςεπδαξγχξνπ (zine) σο ε ηεο ηνπ 

κνιχβδνπ θαη ππφ ηνπο απηνχο φξνπο εηο νηαλδήπνηε θαηάζηαζηλ θαη αλάκημηλ 

επξίζθνληαη αη νπζίαη αχηαη θαη νπνπδήπνηε ήζεινλ αλαθαιπθζή είηε κεκηγκέλαη πξνο 

αιιήιαο είηε ηπρφλ θαη ρσξηζηαί ή κεη’ άιισλ νπζηψλ ζπκπεθπξκέλαη.  
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Β.   Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνλνκίνπ ηνχηνπ νξίδεηαη εηο πεληήθνληα έηε απφ ηεο ελάξμεσο ησλ 

ηεο κεηαιιεχζεσο εξγαζηψλ.  

Γ. Ζ δηάξθεηα ηνπ δηά ηεο θαηά ηελ δεθάηελ ηξίηελ ζπλεδξίαζηλ ηεο πεξηζπλήο 

Σπλειεχζεσο απνθάζεσο ρνξεγζέληνο εηο ηνλ αηηνχληα απνθιεηζηηθνχ πξνλνκίνπ ηεο 

εθκεηαιιεχζεσο ησλ επί ηεο λήζνπ κεηαιιείσλ ελζείνπ κνιχβδνπ, πξνζδηνξηζζείζα εηο 

ηξηάθνληα έηε, παξεθηείλεηαη ήδε εηο πεληήθνληα έηε.  

Γ. Δπηηξέπεηαη εηο ηνλ απηφλ πξνλνκηνχρνλ ε εηζαγσγή ησλ δηά ηελ εθκεηάιιεπζηλ θαη 

θαηεξγαζίαλ ησλ εηξεκέλσλ νπζηψλ αλαγθαηνχλησλ, νίνλ κεραλψλ, ιεβήησλ, εξγαιείσλ, 

πιηθψλ πξνο θαηαζθεπήλ ζηδεξνδξφκσλ, νπζηψλ αλαγθαίσλ πξνο εθθακίλεπζηλ ησλ 

κεηάιισλ, θαπζίκσλ πιψλ θαη ησλ παξνκνίσλ ρσξίο λα ππφθεηληαη ηαχηα εηο δαζκφλ 

ηηλά, ή άιιν ηέινο πιεξσηένλ εηο ην δεκφζηνλ ή εηο δήκνπο.  

Δ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε απφθαζηο ηεο πεξηζπλήο Σπλειεχζεσο θαη ν πεξί κεηαιιείσλ 

λφκνο. Δλλνείηαη δε φηη ν πξνλνκηνχρνο νθείιεη λα θαζππνβάιιε εηο ηελ Ζγεκνληθήλ 

Κπβέξλεζηλ ην θαηαηζηαηηθφλ ηεο ζπζηεζεζνκέλεο εηαηξίαο πξνο έγθξηζηλ θαη 

επηθχξσζηλ.  

Ση΄. Ζ εθθακίλεπζηο ησλ πεξί ψλ ν ιφγνο δχν κεηάιισλ νθείιεη λα γίλε παξά ηνπ 

πξνλνκηνχρνπ επί ηεο Σάκνπ. Μνινληνχην θαη πξνο ην θεθάιαηνλ ηνχην ε Σπλέιεπζηο 

δίδεη εηο ηνλ πξνλνκηνχρνλ πξνζεζκίαλ ελφο έηνπο, φπσο αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εληφο ηνπ έηνπο εξεπλψλ θαη εμνξχμεψλ ηνπ απνθαλζή αλ ζεηηθψο ζα ελεξγή ηελ 

εθθακίλεπζηλ επί ηεο Σάκνπ ή αλ έλεθα ηνπ νιίγνπ πνζνχ ησλ επξηζθνκέλσλ 

κεηαιινχρσλ νπζηψλ δελ ζπκθέξε απηψ λ’ αληδξχζε επί ηνπ ηφπνπ ηα εθθακηλεπηηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ηφηε κέλεη εηο ηελ επηνχζαλ Σπλέιεπζηλ λ’ απνθαζίζε. Δλη΄΄νο δε ηνπ 

έηνπο ηνχηνπ ε Ζγεκνληθή Κπβέξλεζηο ζέιεη ζπγρσξεί εηο ηνλ πξνλνκηνχρνλ λα εμάγε 

ηεο Νήζνπ εθ δηαιεηκκάησλ ηα εμνξπηηφκελα κεηαιινχρα πνζά, ιακβάλνπζα κέηξα 

πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο αλεθνχζεο εηο ην δεκφζηνλ εθ ηνχησλ κεξίδνο.   

Έρνληεο ππ’ φςηλ θαη ηνπο ξεηνχο ιφγνπο εμ ψλ νξκψκελνη πε΄ξηζπ επεθπξψζακελ ηελ 

άλσζελ αλαθεξνκέλελ απφθαζηλ ηεο παξειζνχζεο Γελ. Σπλειεχζεσο ηνπ 1871 θαη 

ζπλεπψο πξνο εθείλαο,  

επηθπξνχκελ θαζνινθιεξίαλ ηελ παξνχζαλ απφθαζηλ ηεο ελεζηψζεο Γελ. Σπλειεχζεσο 

θαη δηαηάζζνκελ ηελ θνηλνπνίεζηλ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ππφ ηνπ Ζκεη. Γηνηθ. 

Γξαθείνπ.  
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Δγέλεην θαη εμεδφζε ελ Ληκέλη Βαζένο Σάκνπ ηελ 20 Μαξηίνπ 1872  

Παχινο Μνπζνχξνο 

 

 

 

Προζοτή: Ο νέος νόμος ηοσ 1885 διαθέρει από ηον αρτικό ζε οριζμένα 

ζημεία.  Οι διαθορές έτοσν επιζημανθεί με γαλάζιο τρώμα.   

 

 Νόμος 338  Περί μεηαλλείων [ 12 Ιοσλίοσ 1885 ]     

Ζκείο Αιέμαλδξνο Καξαζενδσξή 

Ζγεκψλ ηεο Σάκνπ 

Χεθηζάκελνη νκνθψλσο κεηά ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο   

Απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ 

Κεθ. Α΄ 

Περί μεηαλλείων ορστείων και λαηομείων 

Αρθ. 1. Όγθνη νπζηψλ κεηαιιηθψλ ή νξπθηψλ εγθεθιεηζκέλνη εηο ηνπο θφιπνπο ηεο γεο ή 

θείκελνη εηο ηελ επηθάλεηαλ απηήο θαηαηάζζνληαη εηο ηαο εμήο ηξεηο θαηεγνξίαο, ηεο ησλ 

κεηαιιείσλ, ηελ ησλ νξπρείσλ θαη ηελ ησλ ιαηνκείσλ.  

Άρθ.2. Μεηαιιείνλ είλε ν ρψξνο ν έρσλ εηο θιέβαο, εηο θνηηάζκαηα ή εηο ζσξνχο ηα 

θπξίσο θαινχκελα κέηαιια νίνλ ρξπζφλ, άξγπξνλ, ιεπθφρξπζνλ (platine) πδξάξγπξνλ, 

κφιπβδνλ, ζίδεξνλ, ραιθφλ, θαζζίηεξνλ (etain) ςεπδάξγπξνλ (zinc)  βπζκνχζηνλ, 

θνβάιηηνλ, αξζεληθφλ, καγγαλήζηνλ, αληνκψληνλ ή ζηηκκη (stibium),  κνιπβέληνλ 

(molybdene), νπξάληνλ, ληθέιηνλ, ρξψκηνλ  θιπ.  είηε εηο θαζαξάλ θαηάζηαζηλ είηε εηο 

νμεηδσκέλελ, είηε εηο νηαζδήπνηε άιιαο ελψζεηο. Δηο ηελ θαηεγνξίαλ ηαχηελ ππάγεηαη 

θαη ν ρψξνο ν έρσλ εθ ησλ εκηκεηάιισλ ην απηνθπέο ζείνλ θαη ηαο παληφο είδνπο 

νξπθηάο θαπζίκνπο χιαο νίνλ αλζξαθίηελ, ιηζάλζξαθαο, γαηάλζξαθαο θαη γξαθίηελ.   

Άρθ..3 Οξπρείνλ είλε ν ρψξνο ν εγθιείσλ ηνλ πξνζρσκαηηθφλ ζίδεξνλ (minerai de fer d’ 

aluvion), ηα άιαηα ηνπ λίηξνπ, ηεο ζηππηεξίαο, ηνπ βηηξειίνπ, ηεο ρξπζνθφιιαο (borax),  

σο θαη ηα επφκελα νξπθηά, ζκχξηδα, γχςνλ, κπινπέηξαο, ζήπηνλ, καγλεζίηελ, θαη ηαο 
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βαθηθάο χιαο, ακέζσο σο ηνηαχηαο ρξεζίκνπο, σο θαη ηαο πηζζψδεηο, ξεηηλψδεηο θαη 

ειαηψδεηο νπζίαο, λάθζαλ, άζθαιηνλ, πεηξέιαηνλ, ήιεθηξνλ θιπ.  

Άρθ..4. Τα ιαηνκεία εγθιείνπζη ηνπο ρξεζίκνπο εηο ηαο ηέρλαο θαη πξνο νηθνδνκήλ 

ιίζνπο, ηα κάξκαξα θαη ηνπο ζρηζηνιίζνπο παληφο είδνπο, ηνπο ηηηαλνιίζνπο, ηαο κάξγαο, 

ηαο αθφλαο, ηνπο πφξξνπο, ηαο ιηζνγξαθηθάο θαη παληφο άιινπ είδνπο πιάθαο, ηνπο 

νθίηαο, ηνπο γξαλίηαο, ηνπο βαζάιηνπο, ηνπο ππξνπνηθίινπο, ηελ θίζζεξηλ, ηελ ζεξατθήλ 

γελ, ηνλ νςηαλφλ, θαη ηνλ ηφξθνλ άπαληα εμνξπζζφκελα ελ ππάηζξσ ή δη’ ππνλφκνπ 

ζηνάο. Αη εθβνιάδεο θαη παληνίαη ζθσξίαη αξραίσλ κεηαιιείσλ δελ ππάγνληαη εηο 

νπδεκίαλ ησλ αλσηέξσ ηξηψλ θαηεγνξηψλ. Αιι’ σο χιαη απνηειέζαζαη αληηθείκελνλ 

πξνγελεζηέξαο εξγαζίαο θαη έπεηηα θαηαιεθζείζαη, αλήθνπζηλ εηο ην δεκφζηνλ, φπεξ 

δχλαηαη λα δηαζέζε απηάο φπσο λνκίδε ζπκθεξψηεξνλ επί ησ φξσ πξνεγνπκέλεο 

απνδεκηψζεσο ηνπ ηδηνθηήηνπ ηνπ ηφπνπ, ελ ψ εχξεληαη αη εηξεκέλαη νπζίαη δηά ηελ εθ 

ηεο εμαγσγήο απηψλ πξνζγηλνκέλελ εηο ηελ ηδηνθηεζίαλ ηνπ πξνζσξηλήλ ή παληνηηλήλ 

δεκίαλ.  

 

Κεθ. Β΄  

Πεξί θπξηφηεηνο κεηαιιείσλ 

Άρθ..5.  Ζ κεηάιιεπζηο ησλ κεηαιιείσλ θαη ησλ εηο ηελ απηήλ θαηεγνξίαλ ππαγνκέλσλ 

νξπθηψλ δελ επηηξέπεηαη εηκή δπλάκεη πξάμεσο ηεο Κπβεξλήζεσο παξερνχζεο ην πξνο 

ηνχην δηθαίσκα.  

Άρθ..6. Τν δηθαίσκα ηνχην παξαρσξείηαη δη’ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο ηε γλσκνδνηήζεη 

ηεο Βνπιήο κεηά πξνεγνπκέλελ απφθαζηλ ζπκβνπιίνπ ηδίσο επί ηνχησ 

ζπγθεθξνηεκέλνπ θαη ζπγθεηκέλνπ ππφ ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη  εηζαγγειέσο 

ησλ εθεηψλ, θαη ελφο ησλ ειεγθηψλ, ζπγθαινπκέλσλ απάλησλ ππφ ηεο Βνπιήο θαη 

απνθαζηδφλησλ θαηά πιεηνλνςεθίαλ.  

Άρθ..7. Δλ ηε πξάμεη ηεο παξαρσξήζεσο νξίδεηαη εθηφο ηεο αλεθνχζεο εηο  ηνλ 

ηδηνθηήηελ είηε ηδηψηεο εζηίλ νχηνο, είηε κε απνδεκίσζηο δηά ηελ αρξεζηίαλ ή βιάβελ εηο 

ήλ σο εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ζέιεη ππνπέζεη ε ηδηνθηεζία ηνπ ή κέξνο απηήο θαη ην 

κέξηζκα  ην ππφ ηνπ εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ νθεηιφκελνλ  φπεξ κέξηζκα δελ 

δχλαηαη λα ππεξβαίλε ην 1 ηνηο % ηνπ αθαζαξίζηνπ κεηαιιεχκαηνο, νηηδήπνηε θαη αλ ε 

ηνχην.   
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Άρθ..8. Ζ απηή πξάμηο νξίδεη ηνλ ρξφλνλ  εθ’ φλ ν εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ 

ζέιεη εμαζθεί επ’ απηνχ  ηα δηά ηεο πξάμεσο ηαχηεο ρνξεγνχκελα απηψ δηθαηψκαηα . ν 

ρξφλνο νχηνο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηα 99 έηε. Τα δε νχησ δηά ηεο παξαρσξήζεσο 

ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα δηαθξηλφκελα ηεο θπξηφηεηνο ηνπ επηθεηκέλνπ εδάθνπο 

κεηαβηβάδνληαη εηο ηνπο θιεξνλφκνπο θαη δχλαληαη λα εθπνηεζψζη δη’ αλαγθαζηηθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ˙  δελ δχλαληαη φκσο λα εθπνηεζψζηλ άλεπ πξνεγνπκέλεο αδείαο ηεο 

Γηνηθήζεσο, δηδνκέλεο θαηά ηα ελ ησ άξζξσ 6 σξηζκέλα.  

Άρθ..9. Τα κεηαιιεία θαη ηα θαηά ηνλ πεξί δηαθξίζεσο θηεκάησλ λφκνλ 

παξαθνινπζήκαηα απηψλ ινγίδνληαη αθίλεηα.  

Άρθ..10. Κηλεηά δε είλε αη εθκεηαιιεπζείζαη χιαη, αη κεηνραί ηεο επί ηεο κεηαιιεχζεσο 

εηαηξίαο θαη ηα θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο. Καηά δε ηα ινηπά ηζρχνπζηλ νη νξηζκνί ηνπ πεξί 

δηαθξίζεσο θηεκάησλ λφκνπ.  

 

Κεθ. Γ 

Πεξί ησλ δηά ηελ παξαρψξεζηνλ ησλ κεηαιιείσλ πξναπαηηνπκέλσλ  

Άρθ..11. Οπδείο δχλαηαη λα επηρεηξήζεη εξεχλαο πξνο αλεχξεζηλ κεηαιιείνπ, 

αλαζθάπησλ ή δηαηξππψλ αιιφηξηνλ έδαθνο άλεπ ζπγθαηαζέζεσο ηνπ ηεο γεο 

ηδηνθηήηνπ, εάλ νχηνο είλε ηδηψηεο ή ελ πεξηπηψζεη θαζ’ ήλ νχηνο  δελ ζπγθαηαλεχε ή ν 

ηφπνο είλε δεκνηηθφο ή δεκφζηνο άλεπ Ζγεκνληθήο. Αδείαο, ήηηο δίδεηαη αθνχ αθνπζζή ν 

ηδηνθηήηεο ην αξκφδηνλ δεκαξρηθφλ ζπκβνχιηνλ θαη γλσκνδνηήζε ε Βνπιή. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη νεμαηηνχκελνο άδεηαλ εξεχλεο νθείιεη ξεηψο λα νξίζε ηνλ ρψξνλ  θαη θαηά 

ην κάιινλ θαη ήηηνλ ηα φξηα ηνπ ρψξνπ, ελ ψ πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζε ηαο εξεχλαο 

απηνχ. Δλ ηε αηηήζεη απηνχ νθείιεη επίζεο λα νξίζε, εάλ ή αιινδαπφο, ηελ εληφο ηεο 

λήζνπ λνκηθήλ απηνχ θαηνηθίαλ, λα πξνζδηνξίζε Σάκηνλ εηο φλ θαη ελ απνπζία απηνχ 

δχλαηαη λα γίλεηαη πάζα θνηλνπνίεζηο ή επίδνζηο θαη λα θεξχμε φηη ππνηάζζεηαη απ’ 

επζείαο θαη άλεπ επηθπιάμεσο νπδελφο δηθαηψκαηνο ή πξνλνκίνπ αιινγελείαο ή μέλεο 

ππεθνφηεηνο εηο ηαο αξράο θαη ηνπο λφκνπο ηεο Νήζνπ. Αη αξραία η επηθνξηηζκέλαη ηελ 

έθδνζηλ ηεο αδείαο δχλαηαη λ’ απαηηήζσζηλ ψζηε ε ηνηαχηε δηαθήξπμηο ηνπ αηηνχληνο λα 

είλε επηθεθπξσκέλε απφ ηελ αξκνδίαλ ηνπ αιινδαπνχ Αξρήλ. Γηα δε ηεο ρνξεγνπκέλεο  

αδείαο νξίδεηαη ην πνζφλ, ην νπνίνλ νθείιεη λα θαηαζέζε ν επηρεηξήζσλ ηελ έξεπλαλ 

πξνο πιήξε απνδεκίσζηλ  ηνπ δηνθηήηνπ δηά ηαο ζπκβεζνκέλαο δεκίαο.  
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Άρθ..12. Άλεπ πξνεγνπκέλεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ ηδηνθηήηνπ εληνίρσλ πεξηβφισλ, 

πεξηθξαγκάησλ, απιψλ ή θήπσλ ή γεπέδσλ, ε άδεηα εξεχλεο ή ε παξαρψξεζηο 

κεηαιιείνπ δελ δίδεη δηθαίσκα εηο δηάηξεζηλ ή θαηαζθεπήλ  ςπραγσγίσλ (θξεάησλ) ή 

ππνλφκσλ ζηνψλ ή εηο αλέγεξζηλ κεραλψλ, απνζεθψλ κε απερνπζψλ εθαηφλ βαζηιηθνχο 

πήρεηο εθ ησλ εηξεκέλσλ εληνίρσλ πεξηβφισλ ή θαησθεκέλσλ κεξψλ.  

Άρθ..13. Ο ηδνθηήηεο δχλαηαη λα θάκε εξεχλαο απαληαρνχ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ άλεπ 

αδείαο, αιιά πξηλ ή επηρεηξήζε κεηάιιεπζηλ αλάγθε λα ησ παξαρσξεζή ην πξνο ηνχην 

δηθαίσκα.  

Άξζ. 14. Ο θάηνρνο αδείαο εξεπλψλ νθείιεη λα δηελεξγήζε ηαχηαο εληφο ελφο έηνπο απφ 

ηεο εκεξνκελίαο ηεο ρνξεγεζείζεο απηψ αδείαο. Μεηά παξέιεπζηλ ηεο πξνζεζκίαο 

ηαχηεο νθείιεη λα θαζππνβάιε εηο ηελ Γηνίθεζηλ ην απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ απηνχ θαη 

λα εμαηηήζεηαη ηελ ηαθηηθήλ παξαρψξεζηλ ηνπ κεηαιιείνπ θαηά ηα παξαθαηηφλ 

νξηδφκελα. Δάλ δε αη έξεπλαη απηνχ δελ ζπλεπιεξψζεζαλ εηζέηη, δχλαηαη λα δεηήζε 

παξάηαζηλ πξνζεζκίαο. Τνηαχηελ παξάηαζηλ πξνζεζκίαο δχλαηαη ε Γηνίθεζηο λα ησ 

παξαρσξήζε δηά δηαηάγκαηνο εθδηδνκέλνπ ηε γλσκνδνηήζεη ηεο Βνπιήο επί ελ ησ πνιχ 

έηνο αθφκε. Δάλ φκσο δελ παξαρσξεζή ε παξάηαζηο ή εάλ θαη κεηά ηελ ιήμηλ ηεο 

ρνξεγεζείζεο παξαηάζεσο  ν θάηνρνο αδείαο εξεπλψλ δελ είλε εηο ζέζηλ λα εμαηηήζεηαη 

ηελ παξαρψξεζηλ ηνπ κεηαιιείνπ, ηφηε ζεσξείηαη έθπησηνο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

εξεπλψλ, δελ έρεη ην δηθαίσκα νχηε λα ηαο εμαθνινπζήζε νχηε λα δεηήζε νπδεκίαλ 

απνδεκίσζηλ δηά ηαο γελνκέλαο δαπάλαο  θαη ε Γηνίθεζηο δχλαηαη λα πξνβή εηο παξνρήλ 

λέαο αδείαο εξεπλψλ επί ηνπ απηνχ ηφπνπ εηο έηεξνλ αηηνχληα, εάλ ππάξρε ηνηνχηνο.   

Άξζ. 15. Ο ιακβάλσλ άδεηαλ εξεπλψλ δελ δχλαηαη λα πσιήζε, λα κεηαβηβάζε ή λα 

εθρσξήζε απηήλ εηο έηεξνλ. Τνηαχηαη πσιήζεηο, κεηαβηβάζεηο ή εθρσξήζεηο ζεσξνχληαη 

άθπξνη. Δπ’ ίζεο δελ δχλαηαη λα πσιήζε ή λα δηαζέζε ηαο κεηαιιηθάο νπζίαο, ηαο νπνίαο 

ήζειελ εμάμεη θαηά ην δηάζηεκα ησλ εξεπλψλ απηνχ, εηκή παξαρσξψλ εηο ηελ Γηνίθεζηλ 

5% θαη εηο ηνλ ηδηνθηήηελ  1% επ’ απηψλ θαη κεηαθνκίδσλ ην πνζφλ ηνχην εηο ην κέξνο 

φπνπ ήζειε κεηαθνκίζεη θαη ηα αλήθνληα απηψ πξνο εμαγσγήλ ή επεμεξγαζίαλ έρσλ ην 

δηθαίσκα λ’ απνζηέιιε πξνο δνθηκήλ ή αλάιπζηλ δείγκα ην απαηηνχκελνλ πνζφλ.  

 

Κεθ. Γ΄.  

Πεξί παξαρσξήζεσο κεηαιιείσλ  
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Άρθ..16. Πάο Σάκηνο ή αιινδαπφο δχλαηαη εελ ηδίσ νλφκαηη είηε σο αληηπξφζσπνο 

εηαηξίαο λα δεηήζε θαη λα ιάβε ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείνπ.  

Άρθ..17. Δάλ ν εηο φλ παξαρσξείηαη ην κεηαιιείνλ είλε αιινδαπφο νθείιεη λα 

ζπκκνξθσζή κε ηα ελ ησ άξζξσ 11 νξηδφκελα πεξί αιινδπαψλ εμαηηνπκέλσλ άδεηαλ 

εξεπλψλ κε κφλελ ηελ δηαθνξάλ φηη δένλ θαη ε αξρή απηνχ λα επηθπξψζε ηελ δηαθήξπμηλ 

απηνχ, εάλ ε Γηνίθεζηο απαηηήζε ηνχην. Δάλ δε ελεξγή σο αληνπξφζσπνο κε Σακίαο ή 

κε ερνχζεο ηελ έδξαλ απηήο ελ Σάκσ ε εηαηξία αχηε νθείιεη λα ζπκκνξθσζή κε ηα πεξί 

ηδησηψλ αιινδαπψλ νξηδφκελα θαη λα δηαηεξή πάληνηε λφκηκνλ θαη αλεγλσξηζκέλνλ 

παξά ηεο εγεκνληθήο αξρήο αληηπξφζσπφλ ηεο θαη αληίθιεηνλ ελ Σάκσ. Ζ έιιεηςηο δε ή 

ε απνπζία ηνηνχηνπ επί πιένλ ηνπ κελφο δχλαηαη λα ζεσξεζή θαηά ηαο πεξηζηάζεηο ππφ 

ηεο Αξρήο  σο εγθαηάιεηςηο ηνπ κεηαιιείνπ.  

Άξζ. 18  Οη δεηνχληεο ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείνπ νθείινπζη λ’ απνδείμσζηλ φηη 

θέθηεληαη πάληα ηα πξνζφληα ηα’ αλαγθαία πξνο κεηάιιεπζηλ απηνχ θαη πξνο 

εθπιήξσζηλ  ησλ δηά ηεο πξάμεσο ηεο παξαρσξήζεσο επηβιεζεζνκέλσλ απηνίο παξνρψλ 

θαη απνδεκηψζεσλ.  

Άρθ..19. Δάλ επηρεηξψζηλ εξγαζίαο είηε ππφ θαησθεκέλα θηίξηα ή ππν ρψξνπο ελ νίο 

γίλνληαη άιια γεσξγηθά ή βηνκεραληθά έξγα είηε ελ ηε ακέζσ γεηηνλία ησλ θηηξίσλ ή ησλ 

ρσξψλ ηνχησλ νθείινπζηλ λα δίδσζηλ  εγγχεζηλ φηη, εάλ εθ ησλ εξγαζηψλ εθείλσλ 

πξνθχςε εηο ηνπο ηδηνθηήηαο απηψλ δεκία, ζέινπζηλ επαλνξζψζεη απηήλ,  αη δε πεξί 

ηνχησλ αηηήζεηο θαη αληηξξήζεηο ππάγνληαη εηο ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα.  

Άρθ..20. Ζ Ζγεκνληθή Γηνίθεζηο θξίλεη πεξί ησλ αηηηψλ θαη ησλ ιφγσλ δη’ νχο εάλ 

πιείνλεο εμαηηψληαη ηελ παξαρψξεζηλ κεηαιιείσλ παξαρσξείηαη ηνχην εηο έλα εμ απηψλ 

θαηά πξνηίκεζηλ.  

Άρθ..21. Δάλ ην κεηαιιείνλ δελ παξαρσξεζεί εηο ηνλ επξεηήλ δηά ηεο πξάμεσο ηεο 

παξαρσξήζεσο νξίδεηαη ππφ ηεο Γηνηθήζεσο ε εηο απηφλ δνηέα ακνηβή ή απνδεκίσζηο 

παξ’ εθείλνπ εηο φλ παξαρσξείηαη ην κεηαιιείνλ.  

Άρθ..22.  Τα επί ηνπ θηήκαηνο πξνλφκηα θαη ππνζήθαη δελ επεθηείλνληαη επί ηνπ 

κεηαιιείνπ θαη ησλ πξνζεξηεκέλσλ απηψ.  Έλεθα ηνχηνπ ε πξάμηο ηεο παξαρσξήζεσο 

πέκπεηαη παξά ηνπ Ζγεκφλνο παξαρξήκα εηο ηνλ αξκφδηνλ εηζαγγειέα ησλ πξσηνδηθψλ, 

φπσο θξνληίζε λα γίλε εηο ηα βηβιία ησλ ππνζεθψλ θαη ε πξνζήθνπζα ζεκείσζηο. Ζ ηεο 
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παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ ζεκείσζηο γίλεηαη θαη ελ ηε ηεηάξηε ζηήιε ηεο ζειίδνο 

ηνπ βηβιίνπ ησλ ππνζεθψλ ηε πεξηερνχζε ηαο πξνυπαξρνχζαο ππνζήθαο. 

Άξζ. 23. Καίηνη ηνπ κεηαιιείνπ ζεσξνπκέλνπ σο αθηλήηνπ, ππνζήθαη δελ εγγξάθνληαη 

επ’ απηνχ, έρνπζηλ φκσο πξνλφκηνλ επί ησλ εθκεηαιιεπνκέλσλ νπζηψλ θαη θαηά ηελ 

εμήο ηάμηλ. α. ην Γεκφζηνλ δηά ηα νθεηιφκελα απηψ σο εθ ησλ κεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ. 

Β. ν επξεηήο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο νθεηινκέλεο απηψ απνδεκηψζεσο, εάλ ζπκθψλσο 

πξνο ην άξζξνλ 21 δελ παξαρσξεζή εηο απηφλ ην κεηαιιείνλ. γ. ν ηδηνθηήηεο δηά ηα θαηά 

ην άξζξνλ 7
νλ

 εηο απηφλ νθεηιφκελα. δ. νη εξγάηαη ε. νη δηά δεκνζίνπ εγγξάθνπ 

απνδεηθλχνληεο φηη ερνξήγεζαλ ρξήκαηα πξνο εχξεζηλ ηνπ κεηαιιείνπ ή πξνο 

θαηαζθεπήλ κεραλψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ , ή ηέινο πξνο κεηάιεπζηλ ηνπ 

κεηαιιείνπ. 

Άξζ. 24. Ζ ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ αίηεζηο γίλεηαη δη’ αλαθνξάο πξνο ηνλ 

Ζγεκφλα, εμεγνχζεο ην είδνο, ηελ ζέζηλ θαη ηελ πεξηνρήλ ηνπ κεηαιιείνπ, θαη εάλ έηη ν 

αηηψλ είλε ηδηνθηήηεο ή επξεηήο απηνχ σο θαη ηνλ ηξφπνλ δη’ νχ ελλνεί λα εθκεηαιιεπζή 

ην κεηαιιείνλ, λα πξνκεζεπζή ηελ θαχζηκνλ χιελ, ηαο απνδεκηψζεηο αο ελλνεί λα 

ρνξεγήζε εηο ηνπο ηδηνθηήηαο ηνπ εδάθνπο ή εηο ηνλ επξεηήλ, ηελ ππνηαγήλ απηνχ εηο ηαο 

επηηνπίνπο αξράο θαηά ηα ελ ηνηο άξζξνηο 11 θαη 16 δηαιακβαλφκελα. Δάλ ε αίηεζηο είλε 

ειιηπήο, ν εμαηηνχκελνο δεφλ λα ηελ ζπκπιεξψζε κεζ’ φ ν Γηεπζπληήο ηνπ Ζγεκνληθνχ 

Γξαθείνπ δηδεη εηο ηνλ αλαθεξφκελνλ επί ηε αηηήζεη απηνχ έγγξαθνλ απφδεημηλ ηεο 

ρξνλνινγίαο ηεο παξαιαβήο θαη δηαηάζζεη ηελ δη’ εμφδσλ ηνπ αηηνχληνο δεκνζίεπζηλ ηεο 

αηηήζεσο δηά ηεο εγρσξίνπ εθεκεξίδνο.  

Άρθ..25. Οη έρνληεο αμηψζεηο, είηε εηο κεηάιιεπζηλ ηνπ κεηαιιείνπ είηε εηο απνδεκίσζηλ 

θαζφ επξεηαί ή ηδηνθηήηαη ηεο γεο νθείινπζηλ λα ππνβάισζη ηαο ελζηάζεηο θαη αηηήζεηο 

ησλ εηο ηνλ Ζγεκφλα κεηά ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ εληφο ελφο κελφο απφ ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηεο αηηήζεσο.  

Άρθ..26. Πεξίιεςηο ησλ αμηψζεσλ θαη ελζηάζεσλ ηνχησλ δεκνζηεχεηαη δηά ηεο 

εγρσξίνπ εθεκεξίδνο ίλα ιάβσζηλ γλψζηλ απηψλ νη έρνληεο ζπκθέξνλ θαη επηθέξσζηλ 

ηαο αληηπαξαηεξήζεηο ησλ θαη δίδεηαη πξνο ηνχην εηέξα νθηαήκεξνο πξνζεζκία.  

Άρθ..27. Μεηά ηελ ιήμηλ ηεο ηειεπηαίαο ηαχηεο πξνζεζκίαο ε Βνπιή αθνχ ιάβε ηαο 

πξνζεθνχζαο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πξνο εθπιήξσζηλ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ησλ πξνζφλησλ ησλ εμαηηνπκέλσλ ηελ παξαρψξεζηλ, ππνβάιιεη εηο ηνλ 
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Ζγεκφλα ιεπηνκεξή έθζεζηλ απηψλ δηεπζχλνπζα ζπλάκα θαη άπαληα ηα έγγξαθα κεηά 

ηνπ ηεο θαηακεηξήζεσο θαη ηεο νξνζεζίαο ρσξνγξαθηθνχ ζρεδίνπ δηαγξαθνκέλνπ 

επηκειεία απηνχ ππφ ηνπ επί ησλ δεκναζίσλ έξγσλ ππαιιήινπ, ή ηνηνχηνπ κε 

ππάξρνληνο ηνπ ππφ ηνπ Ζγεκφλνο θαη ηεο Βνπιήο δηνξηδνκέλνπ εηο αλαινγίαλ 1/5000.  

 Άρθ.. 28. Ο Ζγεκψλ δεηεί ηελ γλσκνδφηεζηλ ηνπ θαηά ην άρθ.. 6. ζπκβνπιίνπ θαη επί ηε 

γλσκνδνηήζεη ηαχηε εθδίδεη ην επί ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ κεηαιιείνπ Ζγεκνληθφλ 

Γηάηαγκα.  

Άρθ.. 29. Μέρξηο νχ εθδνζεί ην Ζγεκνληθφλ Γηάηαγκα πάζα έλζηαζηο είλαη δεθηή 

ελψπηνλ ηνπ Ζγεκφλνο θαη ηεο Βνπιήο.  

Άρθ.. 30. Γηά ηνπ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο, πξνο έθδνζηλ ηνπ νπνίνπ πξνθαηαβάιιεηαη 

ην πνζφλ ιηξψλ νζσκαληθψλ 5-10 πξνο φθεινο ηνπ Γεληθνχ Τακείνπ,  νξίδεηαη ε ζέζηο 

θαη ε έθηαζηο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ κεηαιιείνπ θαηά ην ηεο θαηακεηξήζεσο θαη ηεο 

νξνζεζίαο ζρέδηνλ, ην κέξηζκα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο γεο, ε απνδεκίσζηο ησλ επξεηψλ θαη 

αη ινηπαί ππνρξεψζεηο ηνπ εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ θαη θαηά ηαο πεξηζηάζεηο ν 

ειάρηζηνο ηεο θαζ’ έθαζηνλ έηνο εθκεηαιιεπζεζνκέλεο πνζφηεηνο.   

 

Κεθ. Δ΄  

Πεξί ππνρξεψζεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ κεηαιιείσλ 

Άρθ.. 31. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ νθείινπζη λα εθπιεξψζη ηαο ελ ησ 

παξαρσξεηεξίσ εγγξάθσ πεξηερνκέλαο ππνρξεψζεηο, λα δηαηειψζηλ κεηαιιεχνληεο ην 

παξαρσξεζέλ κεηαιιείνλ, απνθεχγνληεο πάζαλ εξγαζίαλ εμ ήο δχλαληαη λα πξνθχςσζηλ 

δπζηπρήκαηα.  

Άρθ.. 32. Οη πξνλνκηνχρνη ησλ κεηαιιείσλ πιεξψλνπζηλ εηο ην δεκφζηνλ έλα κφλνλ 

θφξνλ φζηηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηα 5% ηνπ αθαζαξίζηνπ εθκεηαιιεχκαηνο, 

θαηαβαιιφκελνλ είηε εηο ρξήκαηα είηε εηο είδνο θαη κεηαθνκηδφκελνλ, εάλ ε δηνίθεζηο ην 

απαηηήζε εηο ην κέξνο φπνπ ν εθκεηαιιεπηήο κεηαθέξεη ηα εθεκηαιιεπφκελα απηνχ πξνο 

εμαγσγήλ ή επεμεξγαζίαλ.  

Άρθ.. 33  Δπηβάιιεηαη πξνζέηη ελ επί ηνηο ρηιίνηο θφξνο επί ηνπ σο είξεηαη ελ ησ 

πξνεγνπκέλσ άρθρω αθαζαξίζηνπ εθκεηαιιεχκαηνο ίλα απαξηηζζή εμ απηνχ 

απνζεκαηηθφλ  θεθάιαηνλ πξνο βνήζεηαλ θαη πεξίζαιςηλ ησλ εξγαηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ ελ πεξηπηψζεη δπζηπρεκάησλ.   
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Άρθ.. 34. Ψο πξνο ην ηεισληαθφλ δηθαίσκα επί ηεο εμαγσγήο εθ ηεο λήζνπ νπνηνπδήπνηε 

νξπθηνχ αθαηεξγάζηνπ ή θαηεηξγαζκέλνπ ζέινπζη ηζρχεη θαη ελ Σάκσ αη  ζπλζήθαη ηεο 

Υς. Απηνθξαηνξηθήο Κπβεξλήζεσο κεηά ησλ θίισλ απηήο Γπλάκεσλ.   

Άρθ.. 35. Ζ Κπβέξλεζηο δχλαηαη δη ’ηδηαηηέξνπο ιφγνπο ηδίσο ιφγσ εκςπρψζεσο ηεο 

κεηαιιεχζεσο ή βνεζείαο ελ πεξηπηψζεη δπζηπρεκάησλ εμ αλσηέξαο βίαο, άηηλα ήζεινλ 

ζπκβή θαηά ηελ κεηάιιεπζηλ λα ειαηηψζε ή θαη λ’ αλαζηείιε ηελ πιεξσκήλ ηνπ θφξνπ 

επί ηηλα έηε δη΄ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο εθδηδνκέλνπ θαηά γλσκνδφηεζηλ ηεο Βνπιήο.  

Άρθ.. 36. Οη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ ππνρξενχληαη λ’ απνδεκηψζσζηλ ηνπο 

ηδηνθηήηαο ψλ ήζεινλ θαηαιάβεη ή βιάςεη ηαο γαίαο δηά ησλ κεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ. 

Καη εη κελ εμ απηψλ θσιχεηαη άλεπ άιιεο βιάβεο ε εληφο ηνπ έηνπο ζπλήζεο 

θαιιηέξγεηα, ε απνδεκίσζηο ζπλίζηαηαη εηο ηελ εθ ηεο θαιιηεξγείαο θαζαξάλ πξφζνδνλ 

θαηά ηελ γλσκνδφηεζηλ εκπεηξνηερλψλ, πξνζηηζεκέλνπ εηο απηήλ θαη ελφο ηεηάξηνπ ηεο 

απηήο πξνζφδνπ, εη δ’ εθ ησλ εηξεκέλσλ εξγαζηψλ  θαη ησλ αλαζθαθψλ βιάπηνληαη  αη 

γαίαη ηνζνχηνλ ψζηε δελ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζσζηλ εηο θαιιηέξγεηαλ ή 

θαηαιακβάλνληαη ππέξ ην έηνο, νη ηδηνθηήηαη ησλ κεηαιιείσλ ππνρξενχληαη λα 

πξνζιάβσζηλ απηάο εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ κεηαιιείσλ επί απνδεκηψζεη νξηδνκέλε ππφ 

εκπεηξνηερλψλ εηο ην δηπιάζηνλ ηεο αμίαο ήλ είρνλ αχηαη πξν ηεο κεηαιιεχζεσο ηνπ 

κεηαιιείνπ.  

Άρθ.. 37. Δάλ ην κεηαιιείνλ βιάπηε είηε ιφγσ ηεο γεηηληάζεσο, είηε δη’ άιιαο αηηίαο 

έηεξνλ κεηαιιείνλ έλεθα ησλ πδάησλ ή άιισλ πεξηπηψζεσλ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

βιάπηνληνο κεηαιιείνπ απνδεκηνί ηνλ ηνπ βιαπηνκέλνπ θαη’ εθηίκεζηλ εκπεηξνηερλψλ.  

Άρθ.. 38. Ο εηο φλ παξερσξήζε ην κεηαιιείνλ νθείιεη λα θάκε έλαξμηλ ησλ 

εθκεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηεο εθδφζεσο ηνπ πεξί παξαρσξήζεσο  

Γηαηάγκαηνο. Δάλ δε εληφο ηεο ξεζείζεο πξνζεζκίαο δελ γίλε ε αιεζήο θαη πξνζήθνπζα 

έλαξμηο ησλ εξγαζηψλ αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ κεηαιιείνπ, ε παξαρψξεζηο αθπξνχηαη, 

εθηφο εάλ ππάξρσζη ιφγνη αλσηέξαο αλάγθεο. Τνχησλ δε πάλησλ ε εθηίκεζηο απφθεηηαη 

εηο ηνλ Ζγεκφλα θαη ηελ Βνπιήλ θαη ε αθχξσζηο δεκνζηεχεηαη δηά ηεο εθεκεξίδνο.  

 

Κεθ. Ση΄.  

Πεξί νξπρείσλ  
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Άρθ.. 39. Ζ ελ νξπρείνηο εμφξπμηο δελ επηηξέπεηαη εηκή δπλάκεη αδείαο ηνπ Ζγεκφλνο 

παξερνχζεο ην πξνο ηνχην δηθαίσκα θαη νξηδνχζεο ηα φξηα θαη ηνλ ηξφπνλ ηεο 

εμνξχμεσο.  

Άρθ.. 40. Πξνο έθδνζηλ ηεο Ζγεκνλ. αδείαο δηά ηελ ελ νξπρείσ ηηλί εμφξπμηλ απαηηείηαη 

λα ελεξγεζψζη πξνεγνπκέλσο ηα ελ ηνηο άρθξνηο 23, 24, 25 θαη 26 πεξί παξαρσξήζεσο 

κεηαιιείσλ νξηδφκελα πξνηηκσκέλνπ πάληνηε ηνπ ηδηνθηήηνπ ηεο γεο.  

 

Άρθ.. 41. Δάλ νη έρνληεο ηελ ηεο εμνξχμεσο νξπρείνπ άδεηαλ αλαβάιισζη ηελ εμφξπμηλ 

επί πιένλ ησλ ηξηάθνληα εκεξψλ, άλεπ λνκίκνπ ηηλφο θσιχκαηνο, ε εθδνζείζα πεξί 

εμνξχμεσο έγθξηζηο ζεσξείηαη άθπξνο θαη παξαρσξείηαη εηο άιινλ θαηά ηα αλσηέξσ.  

Άρθ.. 42. Παξαρψξεζηο δη’ νξπρεία ηνηαχηε, νπνία απαηηείηαη θαη δηά ηα κεηαιιεία, δελ 

δχλαηαη λα ιάβε ρψξαλ εηκή απφ ηαο εμήο πεξηζηάζεηο. α. εάλ απνθαηαζηαζή αδχλαηνο ε 

ελ ππαίζξσ εμφξπμηο θαη αλ ε θαηαζθεπή ςπραγσγίσλ, ππνλφκσλ ζηνψλ θαη ηερληθψλ 

άιισλ έξγσλ ζεσξεζή αλαγθαία. β. εάλ ε εμφξπμηο, θαίηνη εθηθηή, έζηαη νιηγνρξφληνο 

θαη θαζίζηεζηλ αδχλαηνλ ηελ κεηά ηαχηα ελεξγεζεζνκέλελ εμφξπμηλ δη’ ππνλφκσλ 

ζηνψλ θαη ςπραγσγίσλ (θξεάησλ).  

Άρθ.. 43. Οζάθηο ν ιαβψλ ηεο εμνξχμεσο ηελ άδεηαλ δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηεο γεο θαη δελ 

ζπλεθψλεζε κεηά ηνπ ηδηνθηήηνπ πεξί ηνπ εηο ηνχηνλ δνηένπ κεξίζκαηνο, ζέιεη 

απνθαζίδεη πεξί ηνχηνπ ε Βνπιή κεηά ηνπ θαηά ην άρθρον 6 ζπκβνπιίνπ, αθνχ αθνχζε 

ηνπο δηαθεξνκέλνπο, ιάβε δε θαη άιινζελ, ρξείαο θαινχζεο, ηαο αλαγθαίαο 

πιεξνθνξίαο.  

Άρθ.. 44. Οη εμνξχζζνληεο ελ νξπρείνηο απνηίνπζηλ εηο ην δεκφζηνλ δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ 

αθαζαξίζηνπ εθκεηαιιεχκαηνο θαηά ηα ελ ησ άξζξσ 32 δηαιακβαλφκελα είηε εηο είδνο 

είηε εηο ρξήκαηα.  

Κεθ. Ε΄.  

Πεξί ιαηνκείσλ  

Άρθ.. 45. Ζ ελ ππαίζξσ ιαηφκεζηο ελεξγείηαη άλεπ αδείαο. Δάλ ε εμφξπμηο γίλεηαη δη’ 

ππνλφκσλ ζηνψλ δηαηειεί ππφ ηελ επηηήξεζηλ ηνπ επί ησλ κεηαιιείσλ κεραληθνχ.  

Άρθ.. 46. Οη ιηζνηνκνχληεο ελ ιαηνκείνηο ππφθεηληαη εηο ηελ πιεξσκήλ θφξνπ 

νξηδνκέλνπ εηο δέθα ηνηο εθαηφλ ηεο σο πξνείξεηαη εμνξπζζνκέλεο χιεο θαηά ελ ησ 

άξζξσ 32 δηαιακβαλφκελα.   
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Κεθ. Ζ΄.  

Πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο  

Άρθ.. 47. Οζάθηο ππάξρεη αλάγθε πξαγκαηνγλσκνζχλεο επί δεηήκαηνο  πθηζηακέλνπ 

κεηαμχ ηνπ εθκεηαιιεπηνχ, εμνξπθηνχ ή ιηζνηφκνπ θαη ηδησηψλ, ν δηνξηζκφο απηψλ θαη 

ε δηαδηθαζία γίλνληαη θαηά ηα άρθα 292 - 297 ηεο Πνι. Γηθνλνκίαο  

Άρθ.. 48. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο ζχγθεηληαη  εθ ηε ηνπ επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ 

ππαιιήινπ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ησλ άιισλ εηδεκφλσλ πεξί ηελ εθεκηάιιεπζηλ θαη ηαο εηο 

απηήλ αλαγνκέλαο εξγαζίαο. Ο εηζαγγειεχο γλσκνδνηεί πάληνηε θαηά ηελ πεξί 

γλσκνδνηήζεσο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ζπδήηεζηλ. 

Άρθ.. 49. Ζ γλσκνδφηεζηο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή δηά ηα 

δηθαζηήξηα. Όζελ δχλαηαη θαη λα ηξνπνπνηεζή ππ’ απηψλ εάλ αληηβαίλε εηο ηελ 

πεπνίζεζίλ ησλ.  

Άρθ.. 50. Ζ ακνηβή θαη ε απνδεκίσζηο ησλ εκπεηξνηερλψλ θαη αη δαπάλαη ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ελ γέλη ελ γέλεη εθθαζαξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ππφ ησλ 

δηθαζηεξίσλ επί ηε βάζεη ηεο δηαηηκήζεσο.  

Άρθ.. 51. Ο πξνθαιψλ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλελ δχλαηαη λα ππνρξεσζή ππφ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ λα θαηαζέζε ηα πξνο εμαγσγήλ  απηήο αλαγθαία έμνδα.  

Άξζ. 52. Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηνπ εθκεηαιιεπηνχ ή 

εμνξπθηνχ επί δεηήκαηνο πξνο ιχζηλ ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε, νη 

πξαγκαηνγλψκνλεο δηνξίδνληαη εμ εκηζείαο ππφ ησλ δχν κεξψλ ε δε ζπδήηεζηο ηεο 

εθζέζεσο ή ησλ εθζέζεσλ θαη ε πεξί απηψλ απφθαζηο δηεμάγεηαη Γηνηθεηηθψο, 

πξνζθαινπκέλνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ απηνχ ελ ζπκβνπιίσ 

ζπγθξνηνπκέλσ θαηά ην άξζ. 6 θαη ηνπ νπνίνπ αη απνθάζεηο εηζίλ αλέθθιεηνη.  

 

Κεθ. Θ΄. 

Πεξί ηεο ησλ κεηαιιείσλ αζηπλνκηθήο επηηεξήζεσο θαη ηεο εηο ηαχηα αλαγνκέλεο 

πνηληθήο δηθαηνδνζίαο  

Άρθ.. 53. Αη παξαβάζεηο ηεο απαγνξεχζεσο ηνπ κεηαιιεχεηλ κεηαιιείνλ άλεπ 

παξαρσξήζεσο θαηακελχνληαη θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηνπο πεξί πηαηζκάησλ νξηζκνχο 

Πνηλ. Γηθνλνκίαο. Αη επηβιεζεζφκελαη πνηλαί είλε πξφζηηκνλ 300-1500 γξνζίσλ, ελ 

ππνηξνπή δε πξφζηηκνλ 300 - 1500 γξνζίσλ θαη θξάηεζηο 10-20 εκεξψλ.  
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Άρθ.. 54. Γηνξίδεηαη επηζεσξεηήο ησλ κεηαιιείσλ ν επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ηεο 

Ζγεκνλίαο ππάιιεινο ή ηνηνχηνπ κε ππάξρνληνο, εηδηθφο πξνο ηνχην ππάιιεινο.  

Άρθ.. 55. Ο επηζεσξεηήο ησλ κεηαιιείσλ επηηεξεί ηνλ ηξφπνλ ηεο κεηαιιεχζεσο, δίδεη 

ηαο πξνζεθνχζαο εηο ηνπο ηδηνθηήηαο ησλ κεηαιιείσλ νδεγίαο θαη αλαθέξεη εηο ηελ 

Γηνίθεζηλ ηαο  ειιείςεηο, ηαο θαηαρξήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κεηαιιεχζεσο, εθ ψ 

ζέιεη ππάξρεη πάληνηε ππάιιεινο ηνπ εθκεηαιιεπηνχ ή εμνξπθηνχ, νθείισλ λα 

θνηλνπνηή εηο ηνλ επηζεσξεηήλ  ηαο αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο, ηα ηερληθά ζρέδηα θαη 

δηαγξάκκαηα θαη θξαηή απηφλ ελήκεξνλ ηεο πξνφδνπ θαη θαηαζηάζεσο ησλ εξγαζηψλ. 

Πάζα άξλεζηο πιεξνθνξίαο δεηεζείζεο θαζππνβάιιεηαη εηο δηνηθεηηθφλ πξφζηηκνλ 100 - 

300 γξνζίσλ   

Άρθ.. 56. Ζ αζηπλνκηθή επηηήξεζηο ησλ ελ ηνηο κεηαιιείνηο, νξπρείνηο θαη ιαηνκείνηο 

εξγαδνκέλσλ ή αζρνινπκέλσλ Σακίσλ ή αιινδαπψλ αλήθεη εηο ηελ Γηνίθεζηλ ρσξίο λα 

δχλαηαη λα πξνθχςε σο εθ ησλ κέηξσλ, άηηλα ε Γηνίθεζηο ήζειελ επξεζή εηο ηελ 

αλάγθελ λα ιάβε ελλφκσο ελαληίνλ ελφο ή πιεηφλσλ εμ απηψλ, νπδεκία απαίηεζηο 

απνδεκηψζεσο.  

Άξζ. 57. Δάλ ε κεηάιιεπζηο πεξηνξηζζή ή δηαθνπή σο εθ ηνχηνπ δε εκβάιιεηαη εηο 

θίλδπλνλ ε δεκνζία αζθάιεηα ή βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αλαισηψλ, νη αξκφδηνη 

δήκαξρνη αθνχ ιάβσζηλ ηαο αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο παξά ησλ ηδηνθηεηψλ αλαθέξνπζηλ 

πάληα ηαχηα εηο ηελ Κπβέξλεζηλ φπσο απνθαζίζε ηα δένληα.  

Άρθ.. 58. Δάλ εθ ηνπ ηξφπνπ ηεο κεηαιιεχζεσο απεηιήηαη ε δεκνζία αζθάιεηα, ε 

ζπληήξεζηο ησλ ςπραγσγίσλ, ε ζηεξεφηεο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ, ε αζθάιεηα ησλ 

κεηαιιεπηψλ θαη ησλ επί ηνπ εδάθνπο νηθνδνκψλ, ν αξκφδηνο δήκαξρνο εθδίδεη ηαο 

αλαγθαίαο δηαηαγάο πξνο αλαηξνπήλ ηνπ απεηινπκέλνπ θηλδχλνπ θαη αλαθέξεη ηα 

γελφκελα εηο ηελ Κπβέξλεζηλ.  

Άρθ.. 59. Δλ πεξηπηψζεη δπζηπρήκαηνο νη παζφληεο δηθαηνχληαη πάληνηε λα δεηήζσζη δηά 

ηεο λνκίκνπ νδνχ ηελ πξνζήθνπζαλ απνδεκίσζηλ, κεδφισο παξαθσιπνκέλσλ σο εθ 

ηνχηνπ θαηά ηαο πεξηζηάζεηο θαη ησλ λνκίκσλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ.  

Άξζ. 60. Δάλ ν ηδηνθηήηεο κεηαιιείνπ δελ ζπκκνξθσζή κε ηελ δηαηαγήλ ηεο 

Κπβεξλήζεσο πξνο επαλφξζσζηλ ησλ παξαηεξεζεηζψλ ειιείςεσλ δηαηάζζεηαη ε 

πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο εμνξχμεσο ή ε εμαθνινχζεζηο απηήο θαη ε επαλφξζσζηο ησλ 

επηζθαιψλ έξγσλ ηε επηζηαζία ηνπ επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ επηζηάηνπ.  
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Άρθ.. 61. Οπφηαλ ν εθκεηαιιεπηήο ή εμνξπθηήο δελ εθηειή ηνπο φξνπο ηεο 

ρνξεγεζείζεο απηψ παξαρσξήζεσο ή αδείαο εμνξχμεσο ή φηαλ πξάγκαηη αλαζηαιψζηλ αη 

ηεο εθκεηαιιεχζεσο ή εμνξχμεσο εξγαζίαη επί έλ έηνο θαη άλεπ αλσηέξαο βίαο, ην θαηά 

ην άξζξνλ 6 ζπγθξνηνχκελνλ ζπκβνχιηνλ αθ’ εθηηκήζε ηαο πεξηζηάζεηο, θνηλνπνηεί εηο 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξνζεζκίαλ ηηλά πξνο επαλάιεςηλ απηψλ˙ παξειζνχζεο δε θαη 

ηεο πξνζεζκίαο ηαχηεο άλεπ απνηειέζκαηνο, απνθαίλεηαη πεξί ηεο αλαθιήζεσο ηνπ 

Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο θαη ηεο εθπηψζεσο ηνπ ιαβφληνο ηελ παξαρψξεζηλ ή ηελ 

άδεηαλ.  

Ο παξψλ λφκνο ςεθηζζείο ππφ ηεο Σπλειεχζεσο θαη επηθπξσζείο παξ’ Ζκψλ ζέιεη 

δεκνζηεπζή  δηά ηνπ Ζκεηέξνπ Γηνηθ. Γξαθείνπ θαη εθηειεζζή σο λφκνο ηεο Ζγεκνλίαο.  

Δγέλεην θαη εμεδφζε ελ Ληκέλη Βαζένο ηε 12 Ηνπιίνπ 1885.  

 

Α. Καξαζενδσξή 
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Περί παρατωρήζεως μεηαλλείων 

Ζκείο Αιέμαλδξνο Καξαζενδσξή  

Ζγεκψλ ηεο Σάκνπ  

Έρνληεο ππ’ φςηλ ανλ ηνλ ππ’ αξηζ. 338 θαη ππφ ρξνλνινγίαο 12
εο

 Ηνπιίνπ 1885 πεξί 

κεηαιιείσλ λφκνλ ηεο Ζγεκνλίαο βνλ ηελ ππφ εκεξνκελίαλ 26 Ηνπιίνπ 1885 αίηεζηλ ηνπ 

Γεκεηξίνπ Γ. Ησαλλίδνπ, εκπφξνπ Σακίνπ, θαηνίθνπ Νένπ Καξινβάζνπ, 

δεκνζηεπζείζαλ ηε 7 Απγνχζηνπ 1885 θαη δηά ηνπ ππ’ αξηζ. 1228 θχιινπ ηεο εθεκεξίδνο 

Σάκνπ, δη’ ήο ν αλαθεξφκελνο επηδεηεί ηελ παξαρψξεζηλ ηνπ ελ ηε ζεζεη Σαξάληεδεο ηνπ 

δήκνπ Κνληαθαηίθσλ κεηαιιείνπ αληηκνλίνπ, γνλ  ηνπο εληνιή ηεο δηνηθήζεσο ππφ ηνπ 

κεραληθνχ Πέηξνπ Ψδηέ δη’ εγγξάθνπ αλαθνξάο απηνχ ππφ εκεξνκελίαλ 10/22 Μαΐνπ 

1886 ππνβιεζέληαο Ζκίλ θαη ησ παξφληη δηαηάγκαηη πξνζεξηεκέλνπο δχν 

ηνπνγξαθηθνχο ράξηαο, ηνλ κελ θαηά 1/5000 ηνλ δ’ έηεξνλ θαηά 1/1000 θέξνληαο ηαο 

ππνγξαθάο ηνπ ηε εμαηηνπκέλνπ ηελ παξαρψξεζηλ θαη ηνπ κεραληθνχ θαη ελ νίο ν εμ 

                                                 
2
 Αξρείν ΖΓΓ, θάθ. 13/2 1886 θαη Αξρείν Γηαηαγκάησλ 1886  
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είθνζηλ σο έγγηζηα ζηξεκκάησλ  ρψξνο ηνπ ελ ιφγσ κεηαιιείνπ νξίδεηαη δη’ εξπζξάο 

γξακκήο. Γνλ ηελ ππφ εκεξνκελίαλ 14 Μαΐνπ 1886 θαη ππ’ αξηζκφλ πξσηνθφιινπ 556 

γλσκνδφηεζηλ ηεο εληίκνπ Βνπιήο δη’ ήο αχηε απνθαίλεηαη φηη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ δένλ 

λα ζπγθξνηεζή ην ππφ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ νξηδφκελνλ ζπκβνχιηνλ. 

Δνλ ην ππφ εκεξνκελίαλ 23 Μαΐνπ 1886 ππφ ηνπ εηδηθνχ ηνχηνπ ζπκβνπιίνπ 

θαζππνβιεζέλ Ζκίλ πξαθηηθφλ, έρνλ νχησ «Να παξαρσξεζή εηο ηνλ θ. Γεκήηξηνλ Γ. 

Ησαλλίδελ, σο θεθηεκέλνλ  ηα ηνπ λφκνπ πξνζφληα, θάηνηθνλ Νένπ Καξινβάζνπ, 

εκεδαπφλ, ην θαηά ηελ ζέζηλ ‘Σαξάληεδεο’ ηεο πεξηθεξείαο Κνληαθεΐθσλ κεηαιιείνλ 

αληηκνλίνπ θαηά ηελ έθηαζηλ ηνπ ρσξνγξαθηθνχ ζρεδίνπ».  

Θεσξνχληεο φηη ζπκθέξεη λα δηεπθνιχλσληαη, εθ’ φζνλ επηηξέπεη ν λφκνο, ηα κέζα δη’ 

ψλ δχλαληαη λα εγθαηληαζζψζηλ ελ ηε λήζσ κεηαιινπξγηθαί εξγαζίαη σθέιηκνη, φηη εθ 

ησλ γελνκέλσλ άρξη ηνχδε  δηαθφξσλ εξεπλψλ εμάγεηαη φηη ελ ησ ελ ιφγσ ρψξσ ππάξρεη 

αιεζψο κεηάιιεπκα αληηκνλίνπ, θαη εηδηθφηεξνλ sulfure d’ antimoine ηνπ είδνπο stibium 

ρνξεγνχληνο ειπίδαο επσθεινχο εθκεηαιιεχζεσο  φηη θαηά ηαο ιεθζείζαο πιεξνθνξίαο 

ν εμαηηνχκελνο θέθηεηαη ηα θαηά ην άξζξνλ 18 ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ ηεο 

παξαρσξήζεσο πξνο εθκεηάιιεπζηλ πξνζφληα  

Απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ 

Αξζξ. 1 Παξαρσξείηαη εηο ηνλ Γεκήηξηνλ Γ. Ησαλλίδελ έκπνξνλ Σάκηνλ, θάηνηθνλ Νένπ 

Καξινβάζνπ, ζπκθψλσο ησ πεξί κεηαιιείσλ λφκσ, ε εθκεηάιιεπζηο ηνπ ελ ηε ζέζεη 

Σαξάληεδεο ηνπ δήκνπ Κνληαθεΐθσλ κεηαιιείνπ αληηκνλίνπ, νχηηλνο ν ρψξνο νξίδεηαη 

θαηά ηνπο αλσηέξσ κλεκνλεπνκέλνπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηαο θαη εληφο ηνπ νπνίνπ εάλ 

ήζεινλ αλαθαιπθζεί έηεξα κεηαιιεχκαηα, ηαχηα ζέινπζηλ απνηειέζεη αληηθείκελνλ 

ηδηαηηέξαο θαη αλεμαξηήηνπ ηεο παξνχζεο παξαρσξήζεσο.  

Άξζ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο παξαρσξήζεσο νξίδεηαη εηο ελελήθνληα ελλέα έηε απφ ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.  

Άξζ. 3. Ο πξνλνκηνχρνο ηνπ ξεζέληνο κεηαιιείνπ θαζππνβάιιεηαη πξνο σθέιεηαλ ηνπ 

δεκνζίνπ εηο θφξνλ εηήζηνλ πέληε ηνηο εθαηφλ επί ηνπ αθαζαξίζηνπ εθκεηαιιεχκαηνο, 

θαηά ηα ελ άξζξσ 32 ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ νξηδφκελα.  

Άξζ. 4. Μεδεκηάο γελνκέλεο αμηψζεσο παξ’ άιινπ ηηλφο σο επξεηνχ θαη κεδεκηάο 

ελζηάζεσο γελνκέλεο εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ σο αλσηέξσ εθκεηαιιεπζίκνπ 

ρψξνπ, νξίδεηαη, ζπκθψλσο ησ άξζξσ 7 ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ, εηο έλ ηνηο εθαηφλ 
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επί ηνπ αθαζαξίζηνπ εθκεηαιιεχκαηνο ην πνζφλ, φπεξ εηεζίσο ζέιεη πιεξψλεη ν εηο φλ 

εγέλεην ε παξαρψξεζηο πξνο ηνλ ηδηνθηήηελ ηνπ κέξνπο ην νπνίνλ ζέιεη 

εθκεηαιιεχεζζαη. Δπεηδή δ’ ελ ησ ξεζέληη ρψξσ δελ ππάξρνπζηλ νχηε νηθνδνκαί νχηε 

άιια έξγα αμίαο ηηλφο, κεηξηάδνκελ ηελ αζθάιεηαλ, ήλ ν πξνλνκηνχρνο ππνρξενχηαη λα 

ρνξεγήζε δηά ηαο εθ ησλ κεηαιιεπηηθψλ απηνχ εξγαζηψλ, ζπκθψλσο πξνο ηα άξζξα 7, 

19, 36 θιπ. ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ δπλακέλαο λα πξνθχςσζη δεκίαο εηο ηνπο 

ηδηνθηήηαο θαη ηελ νπνίαλ αζθάιεηαλ ην θαηά ην άξζξνλ 6 ζπγθξνηεζέλ  ζπκβνχιηνλ 

είρελ νξίζεη εηο ιίξαο νζσκαληθάο  ρηιίαο θαη νξίδνκελ  απηήλ εηο ιίξαο νζσκαληθάο 

πεληαθνζίαο. Δπί ηνχησ δ’ ν ξεζείο πξνλνκηνχρνο  ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζε εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο εηο ηνπο ηδηνθηήηαο ησλ 

γαηψλ ησλ ελ ησ σξηζκέλσ ρσξνγξαθηθψ ζρεδίσ πεξηερνκέλσλ εγγχεζηλ δη’ ππνζήθεο 

αθηλήησλ θηεκάησλ δηά ηαο απνδεκηψζεηο ησλ νπνίσλ ήζειε πνηέ θεξπρζεί ππεχζπλνο. 

Τν νιηθφλ πνζφλ δε ην νπνίνλ ν πξνλνκηνχρνο ζέιεη ρνξεγήζεη ηελ ηνηαχηελ εγγχεζηλ 

πξνζδηνξίδεηαη σο άλσζελ είξεηαη εηο ιίξαο νζσκαληθάο πεληαθνζίαο αλαιφγσο ηεο 

αμίαο ηνπ θηήκαηνο εθάζηνπ ηδηνθηήηνπ. Δλ πεξηπηψζεη κε δφζεσο ή αηεινχο δφζεσο ηεο 

ηνηαχηεο εγγπήζεσο εληφο ηεο ξεζείζεο πξνζεζκίαο ε Γηνίθεζηο  ηε αηηήζεη ησλ 

ηδηνθηεηψλ δηθαηνχηαη λα πξνβή εηο ηελ αθχξσζηλ ηεο παξαρσξήζεσο ηαχηεο.  

Άξζ. 5 Σπκθψλσο ησ άξζξσ 38 ηνπ πεξί Μεηαιιείσλ λφκνπ ν Γεκήηξηνο Γ. Ησαλλίδεο 

ππνρξενχηαη λα πνηήζε έλαξμηλ ησλ κεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηεο 

εθδφζεσο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ε δε έλαξμηο ησλ εξγαζηψλ ζεσξεζήζεηαη σο 

γελνκέλε άκα εμνξπρζεί κεηάιιεπκα ηξηζρηιίσλ θαληαξίσλ. Ζ πνζφηεο δε αχηε 

πξνζδηνξίδεηαη εληαπηψ σο ν θαηά ην άξζξνλ 30 ηνπ απηνχ λφκνπ ειάρηζηνο φξνο ηεο 

θαζ’ έθαζηνλ έηνο εθκεηαιιεχζεσο.  

Άξζ. 6. Τα ηξία ηέηαξηα ησλ ελ ησ κεηαιιείσ εξγαδνκέλσλ δένλ λα ψζη πάληνηε Σάκηνη.  

Άξζ. 7. Δπεηδή πξνο ην παξφλ αη εξγαζίαη ησλ εηο φλ γέλεηαη ε παξαρψξεζηο ζέινπζη 

πεξηνξηζζεί εηο απιήλ εμφξπμηλ, επηθπιαζζφκεζα λα νξίζσκελ ηα πεξί θαπζίκνπ χιεο 

αθνινχζσο άκα ε ρξήζηο ηαχηεο ηεο χιεο θαηαζηή αλαγθαία.  

Άξζ. 8. Ζ παξνχζα παξαρψξζεζηο γίλεηαη θαηά ην άξζξνλ 8 ηνπ απηνχ λφκνπ εηο ηνλ 

Γεκήηξηνλ Γ. Ησαλλίδελ θαη’ επαθνινχζεζηλ πάζα ππφ νηαλδήπνηε κνξθήλ θαη ηχπνλ 

παξαρψξεζηο ή εθρψξεζηο ηνπ παξαρσξεζέληνο κεηαιιείνπ εηο ηξίηνπο ή εηο εηαηξείαλ 

δελ ζέιεη έρεη νπδέλ θχξνο, εάλ πξνεγνπκέλσο αχηε δελ γείλε παξαδεθηή παξά ηεο 
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θπβεξλήζεσο δηά λένπ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο, ειιείπνληνο ηνπ νπνίνπ νπδείο ηξίηνο 

ζέιεη έρεη δηθαηψκαηα απ’ επζείαο επί ηνπ παξαρσξνπκέλνπ κεηαιιείνπ.  

Άξζ. 9 Ο εηο φλ ρνξεγείηαη ε παξνχζα παξαρψξεζηο θαζππνβάιιεηαη εηο φινπο ηνπο ελ 

ελεξγεία ππάξρνληαο ή εθδνζεζνκέλνπο λφκνπο ηεο Ζγεκνλίαο πιελ θαζφζνλ αθνξά 

θεθηεκέλα δηθαηψκαηα εηδηθψο εηο φιαο ηαο δηαηάμεηο  ηνπ πεξί κεηαιιείσλ λφκνπ.  

Τν Γηάηαγκα ηφδε θνηλνπνηεζήζεηαη ππφ ηνπ Ζκεηέξνπ Γηνηθεηηθνχ Γξαθείνπ θαη 

εθηειεζζήζεηαη πξνζεθφλησο.  

Ἐθδέδνηαη ελ Ληκέλη βαζένο Σάκνπ ηε εηθνζηή εβδφκε Μαΐνπ ηνπ ρηιηνζηνχ 

νθηαθνζηνζηνχ νγδνεθνζηνχ έθηνπ έηνπο.  

Α. Κ.  
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