
ΝΟΜΟΣ: 274/76 
 
Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος. 
(ΦΕΚ 50/Α/6-3-76) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:  
Εις τας διατάξεις του Μεταλλευτικού  Κώδικος (Ν. ∆. 210/1973 ΦΕΚ 377 Α’), ως ούτος 
ισχύει ήδη, επιφέρονται αι κάτωθι τροποποιήσεις: 
 

Άρθρον  1. 
 
Προστίθεται παράγραφος 3 εις το άρθρον 20 έχουσα ως ακολούθως: 
«Εν ουδεµιά περιπτώσει χορηγείται  άδεια µεταλλευτικών ερευνών εις αλλοδαπά φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα». 
 

Άρθρον  2. 
 

1. Το άρθρον 8 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  

«1. ∆ια την κατάρτισιν οιασδήποτε συµβάσεως εχούσης ως αντικείµενον την προς αλλοδαπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µεταβίβασιν µεταλλευτικών εν γένει δικαιωµάτων ή την υπέρ 
αυτών παραχώρησιν της χρήσεως ή χρήσεως και καρπώσεως τοιούτων δικαιωµάτων, 
απαιτείται προ της καταρτίσεώς της και επί ποινή  απολύτου ακυρότητος ταύτης, έγκρισις του 
Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας, επιφυλασσοµένων και των  
διατάξεων των άρθρων 74, 75, 76 και 77 του παρόντος. 
  
2. Προηγουµένη έγκρισις του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, απαιτείται και δια την απόκτησιν µετοχών ηµεδαπών εταιρειών κεκτηµένων 
µεταλλευτικά εν γένει δικαιώµατα, υπό προσώπων περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου. 
 
3. Έγκρισις του Υπουργικού Συµβουλίου δεν απαιτείται δια την κατάρτισιν προσυµφώνων 
συµβάσεων περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρον ότι εις τα εν λόγω 
προσύµφωνα θα  περιλαµβάνηται ρήτρα καθ’ ην η συνοµολόγησις των οριστικών συµβάσεων 
τελεί υπό την αίρεσιν της προηγουµένης εγκρίσεως αυτών  παρά του Υπουργικού 
Συµβουλίου. 
 
4. Επί αναγκαστικού πλειστηριασµού µεταλλείων, αδιακρίτως της περιοχής εις ην 
ευρίσκονται ταύτα, αλλοδαποί, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δύνανται να πλειοδοτήσουν µόνον 
εφ’ όσον καταθέσουν εις τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλον την υπό της παραγρ. 1 του 
παρόντος άρθρου έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου. 
 
II. Ή παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Έγκρισις του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας, απαιτείται και 
δια την συνεπεία κληρονοµικής διαδοχής, κληροδοσίας ή αιτία θανάτου δωρεάς κτήσιν παρ’ 
αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων δικαιωµάτων περί ων αι διατάξεις του άρθρου 8 
του παρόντος». 
 
III. Η εν άρθροις 10 και 11 του Μεταλλευτικού Κώδικος φράσις «Υπουργός Εθνικής 
Οικονοµίας» αντικαθίσταται δια της φράσεως «Υπουργικόν Συµβούλιον». 
 



IV. Το άρθρον 12 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κοµισταί µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών κεκτηµένων 
δικαιώµατα επί µεταλλείων, δεν δύνανται κατά την διανοµήν της Εταιρείας και διανοµήν της 
εταιρικής περιουσίας να αποκτήσουν δικαιώµατα επί των µεταλλείων της διαλυοµένης 
Ανωνύµου Εταιρείας άνευ προηγουµένης εγκρίσεως του υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει 
του Υπουργού Βιοµηχανίας». 
 
V. Η παράγραφος Ι του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«∆ια την υπό ηµεδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων απόκτησιν καθ’ οιονδήποτε τρόπον, 
µεταλλευτικών εν γένει δικαιωµάτων εις παραµεθορίους περιοχάς νήσους ή νησίδας, 
παρακτίους κατά ξηράν περιοχάς ή περιοχάς του εσωτερικού, καθορισθείσας ή 
καθοριζοµένας συµφώνως προς τα άρθρα 1 και 4 του Α.Ν. 1366/1938 «περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών εις παραµεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ. ή εις περιοχάς περί ων αι 
διατάξεις του Α.Ν. 376/1936 «περί µέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων», απαιτείται έγκρισις 
του Υπουργού Βιοµηχανίας». 
 
VI. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι αλλοδαποί, επί πλέον των εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου σχετικών 
εγγράφων νοµιµοποιήσεως, δέον να υποβάλουν και την κατά το άρθρον 9 του παρόντος 
έγκρισιν του Υπουργικού Συµβουλίου». 
 

Άρθρον  3. 
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Η απόφασις η παρέχουσα ή τροποποιούσα την άδειαν µεταλλευτικών ερευνών ισχύει επί 3 
έτη αφ’ ης αυτή δηµοσιευθή. 
Εφ’ έξης όπου υπό των διατάξεων του παρόντος προβλέπεται η εντός της, κατά την 
προϊσχύουσαν νοµοθεσίαν οριζόµενης διετίας ισχύος της άδειας µεταλλευτικών ερευνών, 
άσκησις προσφυγής, υποβολή στοιχείων ή οιαδήποτε άλλη ενέργεια, αύται ασκούνται ή 
ενεργούνται εντός της, κατά το άρθρον 34 παρ. 2, τριετίας ισχύος της αδείας». 
 

Άρθρον  4. 
 
1. Η περίπτωσις γ της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Μεταλλευτικού Κώδικος, 
αντικαθίσταται ως κατωτέρω: 
«γ) Οικονοµικοτεχνική µελέτη, επαρκής και ακριβής υπογραφοµένη υπό γεωλόγου και 
µηχανικού µεταλλείων εχόντων άδειαν εξασκήσεως του επαγγέλµατος. Η µελέτη αύτη 
αποτελεί βασικόν στοιχείον δια την οριστικήν παραχώρησιν του µεταλλείου». 
2. Προστίθεται περίπτωσις η’ εις την παράγραφον 2 του άρθρου 47 του Μεταλλευτικού 
Κώδικος, έχουσα ούτω: 
«η) Τας προγραµµατιζοµένας εγκαταστάσεις, εργασίας και τας σχετικάς δαπανάς δια την 
διάνοιξιν του µεταλλείου και την έναρξιν της µεθοδικής εκµεταλλεύσεως του». 
 

Άρθρον  5. 
 
Το άρθρον 48 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Η αίτησις περί παραχωρήσεως καταχωρίζεται αυθηµερόν εις το υπό της Νοµαρχίας 
τηρούµενον ειδικόν βιβλίον µεταλλείων υπ’ αύξοντα αριθµόν. 
2. Ο Νοµάρχης, εφ’ όσον ήθελε διαπιστωθή ότι η ως άνω αίτησις πληροί τας προϋποθέσεις 
των άρθρων 44, 45 περίπτ. γ και 47 του παρόντος και ότι ο αιτούµενος προς παραχώρησιν 
χώρος συµπίπτει προς τον χώρον της χορηγηθείσης άδειας, διαβιβάζει τον φάκελον µετά της 
υποβληθείσης αυτώ οικονοµοτεχνικής µελέτης εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας. 
3. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, µετά γνώµην του Ι.Γ.Μ.Ε.. περί της διαπιστωθείσης 
µεταλλοφορίας και των γενοµένων ερευνών εντός του αιτουµένου προς παραχώρησιν χώρου 
και διαπίστωσιν ότι η οικονοµικοτεχνική µελέτη είναι ακριβής και επαρκής, επιστρέφει τον 



σχετικόν φάκελον εις τον Νοµάρχην, δια την, κατ’ άρθρον 51 του παρόντος, έκδοσιν της 
σχετικής προκηρύξεως. 
4.  Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, εφ’ όσον ήθελε διαπιστώσει, κατ’ εφαρµογήν της προηγουµένης 
παραγράφου, ότι η οικονοµικοτεχνική µελέτη είναι ανακριβής ή ανεπαρκής, δι’ 
ητιολογηµένης αποφάσεώς του, κοινοποιουµένης δια δικαστικού Επιµελητού ή δια της 
Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον υποβαλόντα την περί παραχωρήσεως αίτησιν, 
χορηγεί παράτασιν της τριετούς αδείας µεταλλευτικών ερευνών κατά εν µόνον έτος προς 
υποβολήν νέας ακριβούς και επαρκούς οικονοµικοτεχνικής µελέτης. Εφ’ όσον η υποβληθείσα 
νέα οικονοµικοτεχνική µελέτη, ήθελε θεωρηθή ακριβής και επαρκής, κατά την διαδικασίαν 
της προηγουµένης παραγράφου, έχουν περαιτέρω εφαρµογήν αι διατάξεις της προηγουµένης 
ταύτης παραγράφου.  
5. Εν περιπτώσει παρελεύσεως απράκτου της κατά την προηγουµένην παράγραφον, 
χορηγηθείσης παρατάσεως προθεσµίας ή υποβολής και πάλιν οικονοµικοτεχνικής µελέτης 
ανακριβούς ή ανεπαρκούς διαπιστουµένης, κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, ο Υπουργός Βιοµηχανίας, δι’ αποφάσεώς του, απορρίπτει την περί παραχωρήσεως 
αίτησιν και παν δικαίωµα απορρέον εκ ταύτης απόλλυται, ο δε µεταλλευτικός χώρος, ον 
αφορά η αίτησις αυτή, θεωρείται ελεύθερος από της ηµεροµηνίας λήξεως της χορηγηθείσης 
παρατάσεως. Η απόφασις αύτη κοινοποιείται εις τον ενδιαφερόµενον δια ∆ικαστικού 
Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει. 
Το γραµµάτιον ή η εγγυητική επιστολή Τραπέζης, περί ων η παράγραφος 1 περ. β’ του 
άρθρου 47 του παρόντος επιστρέφεται.  
6. Κατά της, υπό της προηγουµένης παραγράφου, προβλεποµένης αποφάσεως επιτρέπεται 
προσφυγή κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 56 του παρόντος οριζόµενα». 
 

Άρθρον  6. 
 
Η περίπτωσις γ’ του άρθρου 49 του Μεταλλευτικού Κώδικος καταργείται. 
 

Άρθρον  7. 
 
Το άρθρον 51 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας των εν παραγράφω 3 του 
άρθρου 48 του παρόντος οριζοµένων και επιστροφής του φακέλου εις τον Νοµάρχην, κατά τα 
εν τη αυτή διατάξει οριζόµενα, ο Νοµάρχης εκδίδει προκήρυξιν, προτείνων την παραχώρησιν 
µόνον 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, επί του παραχωρουµένου µεταλλευτικού 
χώρου, όπως υποβάλωσι τας κατ’ αυτής προσφυγάς των». 
 

Άρθρον  8. 
 
Το άρθρον 59 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως κάτωθι: 
«1. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας µετά ελεγχον των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων της 
προκηρύξεως, οφείλει να προκαλέση αµελλητί Προεδρικόν ∆ιάταγµα περί παραχωρήσεως 
του Μεταλλείου. 
2. Η παραχώρησις µεταλλείου χωρεί δια πεντήκοντα έτη, δυνάµενη, κατά την κρίσιν της 
∆ιοικήσεως, διαµορφουµένη βάσει του ρυθµού εκµεταλλεύσεως, του βαθµού επεξεργασίας 
του µεταλλεύµατος, του µεγέθους των εγκαταστάσεων και των τυχόν υπαρχόντων 
αποθεµάτων, να ανανεωθεί επί είκοσι πέντε εισέτι έτη. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και εφ’ 
όσον δια γνωµοδοτήσεως του Ι.Γ.Μ.Ε. ήθελε κριθή επιβεβληµένη η περαιτέρω συνέχισις της 
εκµεταλλεύσεως του Μεταλλείου υπό του ιδίου µεταλλειοκτήτου ή του εξ’ αυτού έλκοντος 
δικαιώµατα, συγχωρείται η παράτασις της ανανεώσεως επί µίαν εισέτι 25ετίαν. Η περί 
ανανεώσεως αίτησις υποβάλλεται εντός της τελευταίας δεκαετίας της ως άνω πεντηκον-
ταετίας ή 25ετίας και η επ’ αυτής απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας εκδίδεται εντός έτους 
από της υποβολής της. Επί τω πέρατι της παραχωρήσεως, το µεταλλείον µετά των 



εξορυκτικών εγκαταστάσεων, περιέρχεται εις την ιδιοκτησίαν του Κράτους, άνευ 
αποζηµιώσεως τίνος. ∆ι’ αποφάσεως δε του Υπουργού Βιοµηχανίας, δύναται ν’ 
απαλλοτριούνται υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τας περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
διατάξεις, αι λοιπαί εγκαταστάσεις αι σχέσιν έχουσαι µε το µεταλλείον. 
3. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου έχουν εφαρµογήν και προκειµένου περί 
µεταλλείων, ων τα ∆ιατάγµατα παραχωρήσεως έχουν εκδοθεί µέχρι της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος. 
4. Μισθώσεις κρατικών µεταλλείων λήγουσαι µετά πάροδον χρόνου µείζονος της 50ετίας, 
δυνάµενης να παρατείνεται επί 25 εισέτι έτη κατά τους όρους της παρ. 2, αναλόγως 
εφαρµοζοµένης». 
 

Άρθρον  9. 
 
Το εν άρθρω 60 του Μεταλλευτικού Κώδικος και µετά την υπό στοιχείον «ε» περίπτωσιν, 
προστίθεται νέα διάταξις υπό το διακριτικόν στοιχείον «στ» και έχουσα ούτω:  
«στ) Τους γενικούς όρους, υφ’ ους παραχωρείται το µεταλλείον σχέσιν έχοντας µε την εν 
άρθρω 47 του παρόντος προβλεποµένην οικονοµοτεχνικήν µελέτην και την εν γένει 
αξιοποίησιν του Μεταλλείου δια τεχνικών και οικονοµικών µέσων, αναλόγων προς την 
σπουδαιότητα τούτου». 
1. Η ήδη υφισταµένη διάταξις υπό στοιχείον «στ» του ιδίου άρθρου τίθεται εν συνεχεία 
διακρινοµένη εφ’ εξής δια του στοιχείου «ζ». 
 

Άρθρον  10. 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 106 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Επιφυλλασοµένων των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 του παρόντος περί 
αποθεµατικών µεταλλείων, εάν επί µίαν τριετίαν δεν εγένετο εκµετάλλευσις του µεταλλείου, 
ο µεταλλειοκτήτης κηρύσεται έκπτωτος από των δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας εκτός εάν 
κατά την τριετίαν ταύτην ο µεταλλειοκτήτης διενήργησε µεταλλευτικάς ερεύνας δια δαπάνης 
αντιστοιχούσης εις ποσόν δραχµών διακοσίων χιλιάδων (200.000) ανά τετραγωνικόν 
χιλιόµετρον εντός του χώρου του µεταλλείου. 
Η ως άνω αντικατάστασις της υποχρεώσεως εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου δια ερευνών, 
ισχύει µόνον δια µίαν τριετίαν, παρατεινοµένην αιτήσει του µεταλλειοκτήτου µέχρι τρία 
εισέτι έτη, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, υπό τον όρον ότι ο µεταλλειοκτήτης 
θέλει δαπανά καθ’ έκαστον έτος ποσόν τουλάχιστον δραχµών ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
ανά τετραγωνικόν χιλιόµετρον δι’ εκτέλεσιν µεταλλευτικών έργων και ερευνών εντός του 
χώρου του µεταλλείου». 
 

Άρθρον  11. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

 
Το άρθρον 107 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
«Μεταλλειοκτήτης ή ο έλκων εκ τούτου το δικαίωµα προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως 
αποθεµάτων δύναται δι’ ένα µεταλλείον τελούν εν εκµεταλλεύσει κατά τη έννοια του άρθρου 
103 του παρόντος, να διατηρή µεταλλεία του αυτού είδους µεταλλεύµατος ως αποθεµατικά 
άνευ επιβολής των υπό των διατάξεων του άρθρου 106 του παρόντος κυρώσεων, 
παραχωρηθέντα η µεµισθωµένα ιδιωτικά, συνολικής εκτάσεως µέχρι 15 τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων, δια το εν λόγω εν εκµεταλλεύσει µεταλλείον, υπό τον όρον ότι ταύτα θ’ 
ανήκουν εις αυτά αι εν άρθρω 110 του παρόντος µνηµονευόµεναι µεταλλευτικαί έρευναι. 
Ειδικώς εάν τα διατηρούµενα ως αποθεµατικά µεταλλεία δι’ ένα εν εκµεταλλεύσει τοιούτον 
είναι µόνον δύο, η συνολική τούτων έκτασις δύναται να εξικνήται µέχρι 20 τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων». 



 
Άρθρον  12 

 
Το άρθρον 108 του Μεταλλευτικού Κώδικος, αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
 « 1. Η έκτασις των αποθεµατικών µεταλλείων δι’ έκαστον εν εκµεταλλεύσει, περί ης το 
άρθρον 107 του παρόντος αυξάνεται εις τριάκοντα ή εβδοµήκοντα (70) τετραγωνικά 
χιλιόµετρα, εφ’ όσον ο µεταλλειοκτήτης εντός εκάστης τριετίας: 
α) Παρήγαγεν εκ του εν εκµεταλλεύσει µεταλλείου προϊόντα αξίας τουλάχιστον δέκα (10) 
εκατοµµυρίων δραχµών ή τριάκοντα πέντε (35.000.000) δραχµών, αντιστοίχως ή  
β) αι γενόµεναι νέαι εγκαταστάσεις και µηχανικός εξοπλισµός, ως και αι δαπάναι δια 
µεταλλευτικάς ερεύνας κατά την τριετίαν δια το εν εκµεταλλεύσει µεταλλείον, ανήλθον, προ 
της διενεργείας αποσβέσεων, εις ποσόν τουλάχιστον δέκα πέντε (15.000.000) εκατοµµυρίων 
δραχµών, ή τεσσεράκοντα πέντε (45.000.000) εκατοµµυρίων δραχµών, αντιστοίχως. 
2. Αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου έχουν εφαρµογήν αυτοτελώς επί ενός εκάστου 
εν εκµεταλλεύσει τελούντος µεταλλείου της αυτής µεταλλευτικής επιχειρήσεως του αυτού 
είδους µεταλλεύµατος και της αυτής µεταλλογενούς περιοχής. 
3. Εν η περιπτώσει ιδρύθη ή πρόκειται να ιδρυθή εργοστάσιον προς µεταλλουργικήν 
κατεργασίαν του µεταλλεύµατος, πέραν του εµπλουτισµού, δύναται, δι’ ητιολογηµένης 
αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά γνωµοδότησιν του Ι.Γ.Μ.Ε., να αυξηθή η 
έκτασις των αποθεµατικών µεταλλείων εις την επιβαλλοµένην εκ της τροφοδοσίας του 
εργοστασίου δια µεταλλεύµατος, επί χρόνον αντίστοιχον προς την σπουδαιότητα της δια το 
περί ου ανωτέρω εργοστάσιον επενδύσεως. Εις την περίπτωσιν ταύτην τα αποθεµατικά 
µεταλλεία δεν απαιτείται να ανήκουν εις την αυτήν µεταλλογενή περιοχήν». 

 
Άρθρον  13. 

 
Καταργούνται τα άρθρα 109 και 111 του Μεταλλευτικού Κώδικος. 
 

Άρθρον  14. 
 

1. Το άρθρον 118 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
«1. Πας υφ’ οιονδήποτε τίτλον, κατά τας διατάξεις του παρόντος, εκµεταλλευόµενος 
µεταλλείον, ιδιόκτητον ή µεµισθωµένον ιδιωτικόν ή δηµόσιον ή διενεργών µεταλλευτικάς 
ερεύνας κατά τας διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του παρόντος αντιστοίχως, υποχρεούται 
όπως δι’ έκαστον  ηµερολογιακό έτος και µέχρι τις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους υποβάλη 
εις την αρµοδίαν Επιθεώρησιν Μεταλλείων και την Γενικήν ∆ιεύθυνσιν του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας δελτίον περιέχον σαφώς τας ακόλούθους οµάδας στοιχείων: 1ον) Στοιχεία του 
µεταλλείου: α) Έκτασις, β) Νοµός, γ) Κοινότης, δ) Μετάλλευµα, ε) Μεταλλειοκτήτης, στ) εις 
περίπτωσιν αποκτήσεως µεταλλευτικών δικαιωµάτων εκ µεταβιβάσεως, ονοµατεπώνυµον και 
έδρα συµβολαιογράφου, αριθµός συµβολαίου και αριθµός εγκριτικής αποφάσεως του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, 2ον) Στοιχεία του διενεργούντος την εκµετάλλευσιν: α) Τίτλος 
επιχειρήσεως : Έδρα, διεύθυνσις, τηλέφωνον, ονοµατεπώνυµον νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχειρήσεως. β) Εις περίπτωσιν εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου βάσει µισθώσεως, 
ονοµατεπώνυµον και έδραν συµβολαιογράφου, αριθµός συµβολαίου µισθώσεως και αριθµός 
εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 3ον) Απασχολούµενον προσωπικόν: α) 
Τεχνικόν προσωπικόν εκµεταλλεύσεως, β) Υπεύθυνος τεχνικός ∆ιευθυντής εκµεταλλεύσεως, 
γ)Υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός, δ) Έτερον τεχνικόν προσωπικόν, ε) Απασχολούµενον 
διοικητικόν προσωπικόν του µεταλλείου και του γραφείου του µεταλλευτικού κέντρου, στ) 
Απασχολούµενον εργατοτεχνικόν προσωπικόν συνολικώς και εις διάφορα τµήµατα του 
µεταλλείου και των διαφόρων εγκαταστάσεων, ζ) Στατιστικά δεδοµένα επί θεµάτων 
ασφαλείας ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, η) Ονοµατεπώνυµον του υπευθύνως 
χειριζόµενου τα εκρηκτικά, 4ον) Επιστηµονικά τεχνολογικά και οικονοµικά δεδοµένα επί του 
µεταλλείου και της ενεργητικότητός του: α) Γεωλογικά και κοιτασµατολογικά δεδοµένα της 
µεταλλοφόρου περιοχής µετά των σχετικών αναγκαίων χαρτών, β) περιγραφή των 
εκτελεσθεισών γεωλογικών και µεταλλευτικών ερευνών µετά σχετικών αναγκαίων χαρτών 



και λεπτοµερειών, γ) Περιγραφή αποτελεσµάτων των ερευνών από απόψεως αποθεµάτων και 
αναλύσεων,  δ) Περιγραφή εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου και παραγωγής µεταλλεύµατος, 
βάρη και αναλύσεις, ε) Περιγραφή των µεθόδων εκµεταλλεύσεως λεπτοµερώς, του 
µηχανικού εξοπλισµού του µεταλλείου, της φορτώσεως και µεταφοράς των προϊόντων της 
εξορύξεως, στ) Περιγραφή µετά των σχετικών χαρτών του συστήµατος µεταφοράς και 
φορτώσεως του µεταλλεύµατος επί πλοίων ή επί σιδηροδρόµων και παράθεσις των 
αναγκαίων στοιχείων επί τούτων ως και της µεγίστης δυνατότητος φορτώσεως ανά  8ωρον, 
5ον)  Τυχόν Εµπλουτισµός: Περιγραφή µεθόδων, σχέδια εγκαταστάσεως και πλήρες 
διάγραµµα ροής. Κατεργασία κατά την διάρκειαν του έτους, βάρη, αναλύσεις, αποδόσεις, 
6ον) Τυχόν µεταλλουργικαί επεξεργασίαι: α) Περιγραφή µεθόδων, σχέδια εγκαταστάσεως, 
πλήρη διαγράµµατα ροής, β) Κατεργασία του µεταλλεύµατος,  βάρη, προϊόντα, αναλύσεις και 
αποδόσεις, γ) Ανάλογα δεδοµένα δια οιασδήποτε   άλλας πραγµατοποιουµένας κατεργασίας, 
7ον) ∆ιακίνησις παραγωγής και προϊόντων:  Πίνακες της κατ’ έτος παραγωγής των διαφόρων 
µεταλλευτικών προϊόντων και διαθέσεως αυτών εις το εξωτερικόν και εσωτερικόν, χώραι 
προορισµού φορτίων εξωτερικού, τιµαί πωλήσεως, εξορυχθέντα και µη διατεθέντα κατά την 
λήξιν του έτους µεταλλεύµατα, 8ον) Η καταναλωθείσα ποσότης ξυλείας, καυσίµων, 
ηλεκτρικής ενεργείας και εκρηκτικών υλών: Αριθµός πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων και 
αριθµός εργατοτεχνιτών εις τα µεταλλεία και τα εργοτάξια κατά κυρίας  ειδικότητας, 9ον)  
Επενδύσεις : Συνολικόν ποσόν των γενοµένων επενδύσεων και ανάλυσις αυτού, 10ον)  
Αποθέµατα:  α) Βέβαια και πιθανά αποθέµατα εις τόννους και τα στοιχεία επί τη βάσει των 
οποίων έγινεν ο υπολογισµός των. β) Ποία η µέση  ποιότης του µεταλλεύµατος. 
 
2. Εκάστη µεταλλευτική επιχείρησις υποχρεούται προς τούτους όπως υποβάλλη εντός της εν 
παραγράφω 1 οριζοµένης προθεσµίας και εις τας εν αυτή µνηµονευοµένας Αρχάς, 
συνοπτικήν κατάστασιν πάντων των µεταλλείων, ων τυγχάνει δικαιούχος ή µισθωτής. Εις 
ταύτην θα εµφαίνωνται το εις έκαστον µεταλλείον είδος µεταλλεύµατος, εάν τούτο τελή εν 
εκµεταλλεύσει κατά την έννοιαν του άρθρου 103 του παρόντος, ποία αντιστοιχούν εις τούτο 
αποθεµατικά µεταλλεία και ποίαι έρευναι διεξάγονται εις ταύτα κατά τα άρθρα 106, 107 και 
108 του παρόντος. 
 
3. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού βιοµηχανίας, δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύναται να ορισθή ότι θα υποβάλλωνται κατ’ έτος πλείονα των ως άνω εν 
παραγράφοις 1 και 2 στοιχείων, καθοριζόµενα εν αυτή.  
 
4. Εις περίπτωσιν µη εκµεταλλεύσεως ή µη διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών, αντί των 
υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένων, υποβάλλεται δήλωσις εις τριπλούν, εις 
ην αναφέρονται οι λόγοι της τοιαύτης απραξίας, συνοδευοµένη και µετά των απαραιτήτων 
δικαιολογητικών περί της βασιµότητος των επικαλουµένων λόγων. 
 
5. Τα, εις το ∆ελτίον ∆ραστηριότητος αναφερόµενα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικά. 
 
6. Εν η περιπτώσει δεν υποβληθώσιν εµπροθέσµως τα εν τη παραγράφω 1 του παρόντος 
οριζόµενα στοιχεία ή η εν παραγράφω 4 του παρόντος µνηµονευοµένη δήλωσις, ο 
µεταλλειοκτήτης ή ο διενεργών τας µεταλλευτικάς ερεύνας καλείται, όπως εντός τριµήνου 
από της κατά τα κατωτέρω προσκλήσεως, υποβάλη τα εν λόγω στοιχεία. Η πρόσκλησις 
ενεργείται επιµελεία της Γενικής Συνελεύσεως Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας και 
κοινοποιείται εις τον καλούµενον δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής 
επί αποδείξει. Εάν ο καλούµενος δεν υποβάλη τα ως άνω στοιχεία η δήλωσιν εντός της 
ορισθείσης προθεσµίας, κηρύσσεται έκπτωτος του δικαιώµατος µεταλλειοκτησίας δι’ 
ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, εκδιδοµένης µετ’ ακρόασιν του 
κηρυσσοµένου εκπτώτου, κοινοποιουµένης εις αυτόν δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της 
Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφαρµόζονται τα εν 
παραγράφω 2 του άρθρου 122 ως και τα εν άρθρω 123 έως 127 του Μεταλλευτικού Κώδικος 
οριζόµενα. 



7. Υπό της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων ή της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταλλείων 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας ή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
εφ’ όσον χορηγηθή προς αυτό σχετική εντολή υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας, δύνανται να 
ελέγχωνται οποτεδήποτε τα ως άνω εν παρ. 1 µνηµονευόµενα στοιχεία, του ιδιοκτήτου ή του 
εκµεταλλευοµένου το Μεταλλείον υποχρεουµένου όπως παρέχει εις τα ως άνω όργανα 
άπαντα τα εις χείρας του στοιχεία και επιτρέπη την επίσκεψην των εγκαταστάσεών του και εν 
γένει του χώρου του µεταλλείου. 
8. Το άρθρον 168 του Μεταλλευτικού Κώδικος καταργείται». 

 
Άρθρον  15. 

 
1. Προστίθεται εδάφιον τελευταίον εις το άρθρον 114 του Μεταλλευτικού Κώδικος έχον ως 
ακολούθως: 
«Εν τη περιπτώσει ταύτη συντάσσεται και υποβάλλεται εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας 
σχετική γνωµοδότησις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ». 
Εις το άρθρον 119 του Μεταλλευτικού Κώδικος προστίθενται δύο νέαι παράγραφοι, έχουσαι 
ούτως : 
«2. Σχετική Έκθεσις συντάσσεται και υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας και υπό 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών — ΙΓΜΕ». 
«3. Πέραν των ανωτέρω, ο Υπουργός Βιοµηχανίας δύναται ν’ αναθέτη εις το ΙΓΜΕ ελέγχους, 
µελέτας και γνωµοδοτήσεις δια παν οικονοµικοτεχνικόν θέµα της µεταλλείας». 
 

Άρθρον  16. 
 
Προστίθεται άρθρον 85α εις τον Μεταλλευτικόν Κώδικα έχον ως ακολούθως: 

 
«Άρθρον  85α. 

1. Προς εξασφάλισιν της επαρκούς τροφοδοτήσεως υφισταµένων ή ίδρυθησοµένων εν Ελλάδι 
Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών δύναται ο Υπουργός Βιοµηχανίας δι’ ητιολογηµένης 
αποφάσεως του να υποχρεοί τον εκµεταλλευόµενον των δεδοµένων µεταλλείων, να πωλή το 
όλον ή τµήµα των έξορυσσοµένων µεταλλευµάτων προς τας εν λόγω βιοµηχανίας, εφ’ όσον 
δεν τροφοδοτεί ήδη εξ’ αυτού ιδίαν ή ετέραν εν Ελλάδι µεταλλουργικήν βιοµηχανίαν, 
δυναµικότητος αναλόγου προς τας δυνατότητας του µεταλλείου ή δεν υπάρχουν ανειληµµέναι 
εκ µέρους του συµβατικαί υποχρεώσεις προς διάθεσιν εις άλλους των εν λόγω προϊόντων, 
αποδεικνυόµενα δι’ εγγράφου βεβαίας χρονολογίας και υπό τον όρον ότι αι τοιαύται 
υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν την πενταετίαν από της συνοµολογήσεώς των. Η πώλησις των 
προϊόντων γίνεται εις τας τρέχουσας τιµάς δια πώλησιν µεταλλεύµατος της αυτής ποιότητος 
εν Ελλάδι ή εξ Ελλάδος κατά το αµέσως προηγούµενον εξάµηνον ελλείψει δε τοιούτων τιµών 
βάσει της µέσης διεθνούς τιµής του προϊόντος ή εν ελλείψει της τοιαύτης, εις εύλογον τιµήν 
καθορισθησοµένην δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας µετά γνωµοδότησιν του 
Ι.Γ.Μ.Ε. Εν ουδεµία περιπτώσει δύναται να διαταχθή αναστολή της ως άνω αποφάσεως. Εις 
περίπτωσιν µη τηρήσεως εντός τριµήνου από της προς τούτο προσκλήσεως του 
ενδιαφεροµένου υπό της ∆ιοικήσεως της ούτως επιβληθείσης αυτώ υποχρεώσεως, ή εις 
περίπτωσιν µειωµένης δι’ οιονδήποτε λόγον παραγωγής του µεταλλείου εν σχέσει προς την 
κατά τα δεδοµένα της τέχνης και της διεθνούς εµπειρίας δυνατότητα παραγωγής τούτου, ο µη 
συµµορφωθείς προς το περιεχόµενον της Υπουργικής ταύτης αποφάσεως, κηρύσσεται 
έκπτωτος του επί του µεταλλείου δικαιώµατός του (ιδιοκτησίας ή µισθώσεως) δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Βιοµηχανίας, µετά προηγουµένην κλήσιν αυτού προς ακρόασιν και κατόπιν 
συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων. Εν τη περιπτώσει ταύτη, το µεταλλείον 
περιέρχεται εις την κυριότητα του ∆ηµοσίου. Αι διατάξεις των άρθρων 124, 125 και 127 του 
Μεταλλευτικού Κώδικος ισχύουν και εις την περίπτωσιν ταύτην. Εν ουδεµία περιπτώσει 
δύναται να διαταχθή διοικητικώς αναστολή της ως άνω περί εκπτώσεως Υπουργικής 
αποφάσεως. 
 



2. Το Υπουργικόν Συµβούλιον δι’ αποφάσεως του δύναται να απαλλάξη της τοιαύτης 
υποχρεώσεως τον µεταλλειοκτήτην εάν ούτος δι’ αιτήσεως του υποβαλλοµένης εντός της εν  
παρ.   1 τριµήνου προθεσµίας αναλάβη την υποχρέωσιν ιδρύσεως αναλόγου µεταλλουργικής  
βιοµηχανίας  συµφερούσης εις την εθνικήν οικονοµίαν, εντός συντόµου χρόνου και παράσχη 
τας προς τούτο κρινοµένας ως αναγκαίας εγγυήσεις περί της εµπροθέσµου 
πραγµατοποιήσεως της επενδύσεως ταύτης. 
 
3. Αι προς ας η πώλησις του µεταλλεύµατος µεταλλουργικαί βιοµηχανίαι δέον όπως ανήκουν 
είτε είς φυσικά πρόσωπα έχοντα την Ελληνικήν υπηκοότητα και µονίµως εγκατεστηµένα εν 
Ελλάδι, είτε εις νοµικά πρόσωπα εδρεύοντα εν Ελλάδι και ων η πλειοψηφία των µετοχών ή 
εταιρικών µεριδίων ανήκει και θέλει ανήκει, καθ’ όλην την διάρκεια της κατά τα 
προεκτεθέντα υποχρεωτικής προς ταύτας πωλήσεως µεταλλευµάτων, εις φυσικά πρόσωπα 
Έλληνας υπηκόους µονίµως εγκατεστηµένους εν Ελλάδι ή νοµικά πρόσωπα εδρεύοντα εν 
Ελλάδι ων ή πλειοψηφία των µετοχών ανήκει εις φυσικά πρόσωπα, Έλληνας υπηκόους, 
µονίµως εγκατεστηµένους εν Ελλάδι ή εις Ελληνικάς Τράπεζας ή εις όµιλον Ελληνικών 
Τραπεζών. 
 
4.∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου, προτάσει του Υπουργού  Βιοµηχανίας, δύναται 
να ρυθµισθούν ειδικώς καθ’ όσον αφορά την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου, τα  θέµατα 
άτινα ανάγονται εις την δυναµικότητα των µεταλλείων, εις τον καθορισµόν των τιµών του 
µεταλλεύµατος, εις την διαπίστωσιν της τυχόν µειωµένης παραγωγής µεταλλείου και παν 
άλλο θέµα συναπτόµενον προς εφαρµογήν του παρόντος άρθρου». 

 
Άρθρον  17. 

 
Προστίθεται άρθρoν 85β εις τον Μεταλλευτικόν Κώδικα έχον ως ακολούθως: 
 

«Άρθρον  85β. 
1. Προς εξασφάλισιν της επαρκούς τροφοδοσίας ιδρυθησοµένων εν Ελλάδι µεταλλουργικών 
βιοµηχανιών, δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκµισθούνται 
αναγκαστικώς οιαδήποτε µεταλλεία εις τας εν λόγω µεταλλουργικάς βιοµηχανίας και εφ’ 
όσον ό εκµεταλλευµένος το µεταλλείον δεν τροφοδοτεί ήδη εξ αυτού ιδίαν ή ετέραν εν 
Ελλάδι µεταλλουργικήν βιοµηχανίαν δια ποσοτήτων µεταλλεύµατος αναλόγων προς την 
δυνατότητα παραγωγής του µεταλλείου, συµφώνως προς τους κανόνας της κανονικής από 
οικονοµικοτεχνικής απόψεως εκµεταλλεύσεως. Η απόφασις αυτή του Υπουργικού 
Συµβουλίου αποτελεί τίτλον εκτελεστόν και εκκαθαρισµένον δια την εγκατάστασιν, κατοχήν 
και εκµετάλλευσιν υπό του προς ον η εκµίσθωσις της εκτάσεως του εκµισθωµένου 
µεταλλείου, από της οποίας αποξενούται ο µεταλλειοκτήτης κατά την διάρκειαν της 
αναγκαστικής µισθώσεως. Η µίσθωσις αυτή συνάπτεται µόνον εφ’ όσον, µετά προηγουµένην 
ακρόασιν του ενδιαφεροµένου, ούτος αρνηθή να συνοµολόγηση σύµβασιν δι’ ης θα 
αναλαµβάνη την υποχρέωσιν όπως εξορύσση και πωλή εις τας εν άρθρω 16 του παρόντος 
µνηµονευοµένας τιµάς τας δια την τροφοδότησιν της µεταλλουργικής βιοµηχανίας εκ του 
µεταλλείου του προβλεποµένας ποσότητας συµφώνως προς γνωµοδότησιν του Ι.Γ.Μ.Ε. Η 
περί ης το παρόν άρθρον µίσθωσις συνάπτεται επί µισθώµατι ίσω προς το υπό του άρθρου 84 
του Μεταλλευτικού Κώδικος προβλεπόµενον ανώτατον όριον θεµιτού τοιούτου, όπερ 
καταβάλλεται υπό του µισθωτού προς τον µεταλλειοκτήτην ή τον εξ αυτού έλκοντα 
δικαιώµατα, υπό την εγγύησιν του Κράτους. Εν ουδεµιά περιπτώσει δύναται να διαταχθή 
αναστολή της ως άνω αποφάσεως. Αι εις ας η εκµίσθωσις βιοµηχανίαι, δέον όπως καθ’ όλην 
την διάρκειαν της µισθώσεως ανήκουν, είτε ως φυσικά πρόσωπα έχοντα την Ελληνικήν 
υπηκοότητα και µονίµως εγκατεστηµένα εν Ελλάδι, είτε ως νοµικά πρόσωπα εδρεύοντα εν 
Ελλάδι και ων η πλειοψηφία των µετοχών η εταιρικών µεριδίων ανήκει και θέλει ανήκει 
µέχρι πέρατος της αναγκαστικής µισθώσεως εις φυσικά πρόσωπα Έλληνας υπηκόους 
µονίµως εγκατεστηµένους εν Ελλάδι ή νοµικά πρόσωπα εδρεύοντα εν Ελλάδι, ων ή πλειο-
ψηφία των µετοχών ανήκει εις φυσικά πρόσωπα. Έλληνας υπηκόους, µονίµως 
εγκατεστηµένους εν Ελλάδι ή εις Ελληνικάς Τράπεζας ή εις όµιλον Ελληνικών Τραπεζών. 



Εν η περιπτώσει  συνοµολογηθή κατά τα άνω, σύµβασις πωλήσεως των προϊόντων του 
µεταλλείου και ο µεταλλειοκτήτης ή ο εκµεταλλευόµενος το µεταλλείον δεν εκπληροί τας εκ 
ταύτης υποχρεώσεις του, κηρύσσεται ούτος έκπτωτος των εκ του µεταλλείου δικαιωµάτων 
του, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας µετά σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου 
Μεταλλείων. Εν τη περιπτώσει ταύτη, το µεταλλείον περιέρχεται εις την κυριότητα του 
∆ηµοσίου. Αι διατάξεις των άρθρων 124, 125 και 127 του Μεταλλευτικού Κώδικος ισχύουν 
και εις την περίπτωσιν ταύτην. Εν ουδεµία περιπτώσει δύναται να διαταχθή αναστολή της ως 
άνω περί εκπτώσεως Υπουργικής αποφάσεως. 
Κατά την διάρκειαν της αναγκαστικής µισθώσεως µεταλλείου, ο µεταλλειοκτήτης 
απαλλάσσεται των αναγοµένων εις την παραγωγήν µεταλλεύµατος υποχρεώσεών του περί ων 
αι διατάξεις του άρθρου 106 του Μεταλλευτικού Κώδικος. 
Εναντίον των κατ’ εφαρµογήν του παρόντος και του προηγουµένου άρθρου εκδιδοµένων 
εκτελεστών διοικητικών πράξεων χωρεί προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
Μεταλλείων. 
 
2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογήν εάν το Υπουργικόν Συµβούλιον 
δι’ αποφάσεώς του κατά τα εν παρ. 2 του προηγουµένου άρθρου ήθελεν απαλλάξει τον 
µεταλλειοκτήτην της περί ης το άρθρον 85α υποχρεώσεως προς πώλησιν των µεταλλευµάτων 
του δια την τροφοδότησιν µεταλλουργικών βιοµηχανιών. 
 
3. ∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας, θέλουν 
ρυθµισθή τα της διαδικασίας και των όρων συνάψεως της ως άνω αναγκαστικής µισθώσεως 
ως και παν θέµα συναπτόµενον προς την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου καθώς και πάσα 
άλλη αναγκαία συναφής λεπτοµέρεια». 
 

Άρθρον  18. 
 
Προστίθεται άρθρον 85γ εις τον Μεταλλευτικόν Κώδικα έχον ως ακολούθως: 
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία εν τη εννοία του παρόντος, είναι η έχουσα ως σκοπόν την 
εξαγωγήν εκ του µεταλλεύµατος των περιεχοµένων εν αυτώ µετάλλων, είτε αµιγών, είτε υπό 
µορφήν κραµάτων η χηµικών ενώσεων αυτών. Μεταλλουργική βιοµηχανία θεωρείται και 
εκείνη ήτις παράγει ου µόνον το ως άνω τελικόν µεταλλουργικόν προϊόν αλλά και ηµιτελές 
τοιούτον, ως ενδεικτικώς η φρύξις του µαγνησίτου ή η παραγωγή αλουµίνας εκ βωξίτου ή η 
φρύξις του σιδηροπυρίτου. ∆εν θεωρείται ως µεταλλουργία η βιοµηχανική κατεργασία η 
πραγµατοποιούσα δια διαφόρων µεθόδων εµπλουτισµόν του µεταλλεύµατος δι’ 
αποµακρύνσεως των πτωχών τµηµάτων τούτου, άνευ µεταβολής της ορυκτολογικής φύσεώς 
του». 
 

Άρθρον  19. 
 
Εάν εντός εξαετίας από της µετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, εκπτώσεως 
µεταλλειοκτήτου τινός εκ των µεταλλευτικών του δικαιωµάτων, δυνάµει των άρθρων 106 και 
118 του Μεταλλευτικού Κώδικος, και µόνον αυτών, παραχωρηθή το µεταλλείον εις έτερον, ο 
νέος κτήτωρ υποχρεούται όπως, από της ενάρξεως της εκµεταλλεύσεως και µέχρι πέρατος 
αυτής, καταβάλλη εις τον καταστάντα έκπτωτον ετησίως ποσόν ίσον προς το ήµισυ του υπό 
του άρθρου 84 του Μεταλλευτικού Κώδικος οριζοµένου ανωτάτου θεµιτού µισθώµατος. 
 

Άρθρον  20. 
 
Εις τον Μεταλλευτικόν  Κώδικα, προστίθεται άρθρον 114β, έχον ούτως: 
«1. Εάν λόγω των µεταλλευτικών ερευνών ή της εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου δύναται να 
προξενηθή σηµαντική αλλαγή των δασικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, ο υπέρ ου η 
άδεια ερευνών ή ο εκµεταλλευόµενος το µεταλλείον γνωρίζει εις τον Νοµάρχην ή τον 
Υπουργόν Βιοµηχανίας, αντιστοίχως, άµα τη ενάρξει των εργασιών, τα προγραµµατιζόµενα 
µέτρα δαπάναις του δια την κατά το δυνατόν µείωσιν της τοιαύτης µεταβολής και την, βάσει 



των τεχνικών δυνατοτήτων µετά την λήξιν των µεταλλευτικών ερευνών ή εργασιών, εντός 
τακτής προθεσµίας, αποκατάστασιν, κατά το δυνατόν, των ουσιωδών του περιβάλλοντος 
χαρακτηριστικών. Ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Βιοµηχανίας, κατά περίπτωσιν, εντός εξαµήνου 
προθεσµίας, εγκρίνει, εντός των πλαισίων της υπό της Κυβερνήσεως καθοριζοµένης 
γενικωτέρας πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, τα προταθέντα µέτρα ή εάν κρίνη 
ταύτα ανεπαρκή ή απρόσφορα, προσδιορίζει τα προς προστασίαν και επανόρθωσιν του 
περιβάλλοντος τοιαύτα, της αποφάσεώς του κοινοποιουµένης εις τον ενδιαφερόµενον δια 
δικαστικού επιµελητού ή δια της αστυνοµικής αρχής, επί αποδείξει. 
 
2. Εάν ο περί ου ή άδεια µεταλλευτικών ερευνών ή ο εκµεταλλευόµενος το µεταλλείον 
ουδόλως προτείνη µετρά ως ανωτέρω και λόγω των µεταλλευτικών ερευνών ή της 
εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου επέρχεται σηµαντική αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών 
του περιβάλλοντος χώρου, δύναται να διαταχθούν δι’ αποφάσεως του Νοµάρχου προκειµένου 
περί αδείας µεταλλευτικών ερευνών, ή του Υπουργού Βιοµηχανίας, προκειµένου περί 
παραχωρηθέντος µεταλλείου, τα πάσης φύσεως ληπτέα µέτρα υπό του υπέρ ου η άδεια ή 
παραχώρησις, προς αποτροπήν των ως άνω κινδύνων ή προς αποκατάστασιν κατά το δυνατόν 
των ουσιωδών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. 
 
3. Εάν ο ενεργών τας µεταλλευτικάς ερεύνας ή ο εκµεταλλευόµενος το µεταλλείον δεν λάβη 
τα εν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος µνηµονευόµενα µέτρα, το ποσόν της δια την λήψιν 
τούτων, απαιτησοµένης δαπάνης προϋπολογιζόµενον υπό της Γενικής ∆ιευθύνσεως 
Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, βεβαιούται και καταλογίζεται εις βάρος του κατά 
τας ηγουµένας διατάξεις υπόχρεου, δι’ αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου ή του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, κατά περίπτωσιν ως άνω, προσαυξανόµενον κατά 50% λόγω µη εγκαίρου 
συµµορφώσεως και εισπράττεται ως δηµόσιον έσοδον κατά τας διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. 
διατιθεµένον αποκλειστικώς δια την εκτέλεσιν των δια τον σκοπόν τούτον απαιτουµένων 
έργων υπό του Κράτους. 
∆ια Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, θέλουσιν ορισθή τα 
της αποδόσεως και διαθέσεως των ούτως εισπραττοµένων ποσών δια τον σκοπόν εις ον 
προορίζονται και πάσα αναγκαία δια την εκτέλεσιν του παρόντος λεπτοµέρειαι. 
 
4. Κατά των εν παραγράφοις 1, 2 και 3 του παρόντος µνηµονευοµένων αποφάσεων, 
κοινοποιουµένων εις τον ενδιαφερόµενον δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής 
Αρχής επί αποδείξει, δύναται ούτος να προσφύγη ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
Μεταλλείων εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της 
αποφάσεως, ης η εκτέλεσις αναστέλλεται µέχρις εκδόσεως αποφάσεως του ∆ικαστηρίου». 
 

Άρθρον  21. 
 
Προστίθεται άρθρον 114γ είς τον Μεταλλευτικόν Κώδικα, έχον ούτω : 
«1. Εάν η εκµετάλλευσις του µεταλλείου ενεργήται υπό τοιαύτας συνθήκας, ώστε να 
απειλείται σοβαρώς η κανονική ολική οικονοµική απόδοσις τούτου, ή η διατήρησης τούτου ή 
η δυνατότης της περαιτέρω κανονικής εκµεταλλεύσεώς του δύναται  µετά γνωµοδότησιν της 
αρµοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), να διαταχθούν δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας τα αναγκαία 
µέτρα προς αποτροπήν των ως άνω κινδύνων, τασσοµένης προς τούτο ευλόγου προθεσµίας. 
 
2. Εάν ο µεταλλειοκτήτης δεν συµµορφωθή, εν όλω, προς τα ως άνω µέτρα εντός της 
ταχθείσης προθεσµίας, δύναται να κηρυχθή έκπτωτος των επί του µεταλλείου δικαιωµάτων 
του, δι’ ειδικώς ήτιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, εκδιδοµένης κατόπιν 
συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου Μεταλλείων µετ’ ακρόασιν του µεταλλειοκτήτου. 
 
3. Αι εν παραγράφω 1 και 2 αποφάσεις, κοινοποιούνται εις τον ενδιαφερόµενον δια 
∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, δύναται δε ούτος να 
προσφυγή εναντίον τούτων ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων εντός 



τριάκοντα ηµερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, 
η εκτέλεσις της αποφάσεως αναστέλλεται µέχρις εκδόσεως αποφάσεως του ∆ικαστηρίου». 

 
Άρθρον  22. 

 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 του Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως 
: 
«2. ∆εν υφίσταται υποχρέωσις διενεργείας µεταλλευτικών ερευνών επί των υπό στοιχεία α 
και β περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του παρόντος, εφ’ όσον η εις την 
ηµεδαπήν ή διεθνή αγορά διάθεσις του µεταλλεύµατος ή του εξ αυτού παραγοµένου 
προϊόντος είναι ασύµφορος». 

Άρθρον  23. 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 172 του Μεταλλευτικού Κώδικος  αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  
« 1. Η σύνθεσις του κατά τον Νόµον  186/1914 και το άρθρον 29 του Α.Ν. της 31.10.1935 ως 
αύται ετροποποιήθησαν µεταγενεστέρως και υπό των διατάξεων του παρόντος, 
προβλεποµένου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, ορίζεται ως ακολούθως: 
α) Εξ ενός Συµβούλου της Επικρατείας, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του 
Υπουργικού Συµβουλίου ως Προέδρου. 
β) Εξ ενός Εφέτου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οριζοµένου µετά του 
αναπληρωτού του υπό του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. 
γ) Εξ ενός Εφέτου, των πολιτικών δικαστηρίων οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό 
του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. 
δ) Εξ ενός Νοµικού Συµβούλου του Κράτους οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του 
Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου. 
ε) Εξ ενός Καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µέλους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδος σχετικής ειδικότητος οριζοµένου υπό του οικείου Πρυτάνεως. 
στ) Εκ του Γενικού ∆ιευθυντού της ∆/νσεως Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, του 
αναπληρωτού του, οριζοµένου υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας. 
ζ) Εξ ενός οικονοµολόγου και του αναπληρωτού του, οριζοµένου υπό του Υπουργού 
Συντονισµού. 
Εις τας δηµοσίας συνεδριάσεις του δικαστηρίου παρίσταται ως Κυβερνητικός εκπρόσωπος 
εις των ∆ιευθυντών του Υπουργείου Βιοµηχανίας οριζόµενος υπό του Υπουργού Βιοµηχα-
νίας. Ούτος επιµελείται της συλλογής του υλικού της δικογραφίας µέχρι της εισαγωγής προς 
συζήτησιν και εκθέτει τας απόψεις της ∆ιοικήσεως. 
Χρέη Γραµµατέως εκτελεί υπάλληλος της Γραµµατείας του Συµβουλίου Επικρατείας επί 
βαθµώ 5ω ή 4ω, οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου του Συµβουλίου 
Επικρατείας, επικουρούµενος υπό υπαλλήλων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, οριζοµένων υπό 
του Υπουργού Βιοµηχανίας. 
Αι ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, προσφυγές και ενστάσεις ασκούνται 
δια καταθέσεως εις την Γραµµατείαν εντός τριάκοντα (30) ηµερών από της κοινοποιήσεως 
της προσβαλλοµένης πράξεως, εκτός αν ειδικώς ορίζεται άλλως εις τας κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
Η συγκρότησις του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου βάσει της κατά τ’ ανωτέρω οριζόµενης 
συνθέσεως, ενεργείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας καθ’ εκάστην διετίαν, της 
πρώτης από της δηµοσιεύσεως του παρόντος αρχοµένης διετίας ληγούσης την 31ην 
∆εκεµβρίου του εποµένου της ενάρξεως της ισχύος τούτου έτους. ∆ι’ αποφάσεως του  
Υπουργού Βιοµηχανίας θέλει ορισθή πάσα αναγκαία δια την εφαρµογήν του παρόντος 
άρθρου λεπτοµέρεια, ως και ο τόπος συνεδριάσεως του ∆ικαστηρίου. 
Τα της αποζηµιώσεως των µελών του Κυβερνητικού εκπροσώπου και του γραµµατέως, ως 
και των επικουρούντων αυτόν υπαλλήλων του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, 
καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών. 
 



2. Επί των ήδη εκκρεµουσών υποθέσεων ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων, 
αίτινες έχουσιν εκδικασθή, συνεχίζεται ή διαδικασία µέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως 
υπό του εν λόγω δικαστηρίου υπό την µέχρι τούδε σύνθεσιν αυτού. 
 
3. Το ∆ιοικητικον ∆ικαστηρίων Μεταλλείων συνεδριάζει δηµοσία. Αι αποφάσεις του 
λαµβανόµεναι κατά πλειοψηφίαν, δέον να είναι ειδικώς και εµπεριστατωµένες 
ητιολογηµέναι, περιλαµβάνουν δε συναπτικώς και την γνώµην της τυχόν υπαρχούσης 
µειοψηφίας άνευ µνείας των ονοµάτων των µειοψηφισάντων, περί ων γίνεται µνεία µόνον εις 
τα τηρούµενα πρακτικά. Αι αποφάσεις απαγγέλλονται εν δηµοσία συνεδριάσει. Το 
δικαστήριον δεχόµενον την ενώπιον αυτού ασκηθείσαν προσφυγήν δύναται είτε να 
τροποποιήση την προσβληθείσαν πράξιν είτε να ακυρώση ταύτην». 

 
Άρθρον  24. 

 
Προστίθεται άρθρον 188α εις τον Μεταλλευτικόν Κώδικα έχον ως ακολούθως: 
«Τα εν άρθροις 47, 106, 108, 110, 166 και 167 προβλεπόµενα ποσά δύνανται να 
αναπροσαρµόζωνται ανά τριετίαν, δι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας, 
δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον  25. 

 
1. Εν περιπτώσει προσβολής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τας διέπουσας 
την αίτησιν ακυρώσεως διατάξεις, διοικητικών πράξεων αναγοµένων εις χορήγησιν αδείας 
µεταλλευτικών ερευνών, εις παραχώρησιν µεταλλείων, εις έκπτωσιν από τοιούτων 
δικαιωµάτων ή εις άλλο θέµα ρυθµιζόµενον, υπό του Μεταλλευτικού Κώδικα, η τυχόν 
χορηγηθησοµένη αναστολή εκτελέσεως της προσβληθείσης πράξεως κατά το άρθρον 52 παρ. 
2 του Ν.∆. 170/1973, δεν δύναται να διαρκέση πλέον του εξαµήνου, εκτός εάν η δίκη 
αναβληθή περαιτέρω τη αιτήσει του ∆ηµοσίου. 
 
2. Αι αιτήσεις ακυρώσεως ή αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας επί 
υποθέσεων περί ων η παραγρ. 1, δικάζονται ως Νόµω προτετιµηµέναι συντεµνοµένων των 
προθεσµιών της προδικασίας κατά το άρθρον 21 παρ. 1 του Ν.∆. 170/1973, προσδιορίζονται 
δε εις δικάσιµον µη απέχουσαν πλέον του τετραµήνου από της καταθέσεως του ενδίκου 
µέσου. Αναβολή της εκδικάσεως της υποθέσεως απαγορεύεται, ειµή µόνον εν περιπτώσει 
ελλείψεως ουσιωδών στοιχείων της δικογραφίας, εκδιδοµένης ειδικώς παρεµπιπτούσης 
αποφάσεως του δικαστηρίου διατασσούσης την προσαγωγήν τούτων. Αντίγραφον της 
αποφάσεως αποστελλόµενον εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας, καθιστά υποχρεωτικήν την 
πειθαρχικήν δίωξιν των υπευθύνων της καθυστερήσεως αποστολής των στοιχείων. 

 
Άρθρον  26. 

 
1. Η σύνθεσις του υπό των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος προβλεποµένου 
Συµβουλίου Μεταλλείων, ορίζεται ως ακολούθως: 
α) Εξ ενός Συµβούλου της Επικρατείας, οριζοµένου µετά του Αναπληρωτού του υπό του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ως Προέδρου. 
β) Εκ του Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Βιοµηχανίας, αναπληρούµενου υπό του 
νοµίµου αναπληρωτού του. 
γ) Εκ του Γενικού ∆ιευθυντού της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταλλείων του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, του αναπληρωτού του οριζοµένου υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας. 
δ) Εκ του Γενικού ∆ιευθυντού του Ιδρύµατος Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, του 
αναπληρωτού του οριζοµένου υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας. 
ε) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Συντονισµού, οριζοµένου µετά 
του αναπληρωτού του υπό των Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας. 
στ) Εξ ενός επιστήµονoς κύρους, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού 
Βιοµηχανίας. 



2. Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, παρόντων πέντε τουλάχιστον µελών του, αι δε 
αποφάσεις του λαµβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων, εν ισοψηφία, υπερισχυούσης 
της γνώµης υπέρ ης ετάχθη ο Πρόεδρος. 
 
3. Τα της λειτουργίας εν γένει του Συµβουλίου, τα της γραµµατείας αυτού και πάσα άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται δι’ αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού και 
Βιοµηχανίας. 
 
4. Τα της αµοιβής των µετεχόντων του Συµβουλίου Μεταλλείων, καθορίζονται δι’ αποφάσεως 
των Υπουργών Συντονισµού, Βιοµηχανίας και Οικονοµικών. 

 
Άρθρον  27.  

Μεταβατική διάταξις. 
 
Εις ας περιπτώσεις δια του παρόντος αυξάνονται τα τούδε οριζόµενα ποσά εν σχέσει προς την 
υποχρέωσιν εκτελέσεως εντός τριετίας ερευνών, έργων, επενδύσεων ή ενέργειαν πωλήσεων, 
η υποχρέωσις του µεταλλειοκτήτου δια µεν το µέχρι της ισχύος του παρόντος διανυθέν 
διάστηµα της τριετίας υπολογίζεται, ποσοστιαίως κατά χρόνον, βάσει των προϊσχυσασών 
διατάξεων, δια δε τον αποµένοντα χρόνον της τριετίας βάσει των διατάξεων του παρόντος. 

 
Άρθρον  28. 

 
∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας, θέλουσι 
κωδικοποιηθή εις ενιαίον κείµενον αι διατάξεις του παρόντος µετά των λοιπών διατάξεων του 
Μεταλλευτικού Κώδικος, επιτρεποµένης της µεταβολής της σειράς και αριθµήσεως των 
άρθρων και παραγράφων, επί τω τέλει συνθέσεως ενιαίου νοµοθετικού κειµένου. Κατά την 
κωδικοποίησιν τούτων επιτρέπεται να επιφέρωνται αι αναγκαίαι φραστικαί προσαρµογαί του 
κείµενου, χωρίς να µεταβάλλεται η έννοια των κωδικοποιουµένων διατάξεων. 

 
Άρθρον  29. 

 
Ή ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 

 
Εν Αθήναις τη 4 Μαρτίου 1976 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 
 

                                                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Kράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 5 Μαρτίου 1976 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
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