
'Ec; τοΰ σχεδίου νάμα; «περί «*τ/»ως τού επαγγέλματος 
σοΰ Μηχανικού Με-ζλλε ίων-—Μεταλλουργού».

/7ρόί τή* Έ' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
" Εχομε ν τήν τιμήν νά άναρέρωμεν Ύμιν 5τ: έν έτε: 19-40 

ίσρύνή εις τό Ε3Ι. Πολυτεχνεϊον Σχολή Μηχχ/ικών Με- 
;α/.λείων—Μεταλλουργών. __ ...

Σκοπός τής ίδρύσεως τής έν λόγω Σχολής υπήρξε·/ η επ: 
-νωτατου επιπέδου έκπαίϊευσις επιστημόνων διά τήν άνεύρε- 

έκαετάλλευσιν και άξιοποίησιν τού ορυκτού "'-θύτου της 
-χώσας (Μεταλλεία—Λατομεί»—Μεταλλουργία;).

Μέχρι σήμερον, μετά πάροδον τριακονταετίας περίπου, ο; 
μηχανικοί ούτοι εργάζονται x/ευ τής ϋπάρξεως νομούετήμα- 
τος καίορίζοντες τάς αρμοδιότητας τού έν λόγ'ρ κλάοου μη
χανικών. ενώ άπό μχ/.ρού χρόνο, ίι’ ετέρους κλάδους ή’.πλω- 
ματούχων μηχανικών τού Ε-Μ.Π., ή άλλων Ισοτίμων ημεδα
πών ή άλλοδατών Άνωτάτων Σχολών, ύρίστχ/ται άνα/.ογΟ! 
Νόμοι.

Η ραγοαία κατά τήν τελευταίχ/ δεκαετίαν έν τή χωρά 
άνάπτυσις τών κλάδων τών Μεταλλείων—Λατομείων και 
Μεταλλουργίας έττέτεινε τήν ανάγκην νομοθετικής ρυ-ύμίσεως 
τού ύπ' όψιν -δέματος, δί' 5 και έπροτά-ύησαν κατά καιρούς 
διάοορα σχέδια Νόμου, πλήν όμως ούϊέν ές αυτών έτυχεν ει- 
;0Tt τελικής έγκριοεως.

'Υπό τών έ π ί~ μέρους άρ-ύρων τού συνημμένου ~τή παρούσ ^ 
προτεινομίνου Σχεδίου Νομοίετήματος, κατά τήν σύνταξιν 
τού όποιου έλήρ-ύησχ/ ύπ' όψιν άπχ/τα τά μέχρι τοΰοε σχε
τικά ττρος το ύπ' όψιν άντικείμενο-ν στοιχεία καί τά ώς εί- 
ρητα; σχέδια Νόμου κα-3οριζεται:

Έν άρ-ίρω 1 χϋτοϋ, ποιοι εχουσ: τό δικαίωμα νά άσκώσο 
τό έν λόγω επάγγελμα, ώς καί τό πεδίο·/ ίραστηριότητός των,

Ύπό τοΰ άρ-ίρο-υ 2, έν γενικαίς γραμμαίς, αί αρμοδιότητες, 
τοΰ Μηχανικού Μεταλλείων—Μεταλλουργού, ώς καί τών έπί- 
μέρους αύτοϋ ειδικοτήτων, ήτοι τού Μηχα/ικού Μεταλ/.ειολό- 
γου. Μεταλλουργού Μηχχ/ικοϋ καί Μηχανικού Μεταλλείων.

'Υπό τού άρ-Spcu 3, ότι τά υποβαλλόμενα πρός εγκρισιν 
σχέδια καί μελέτα; έττί μεταλλευτικών, λατομικών καί μεταλ
λουργικών έργων, δέον όπως είναι υπογεγραμμένα ύπό τών ώς 
είρηται μηχανικών ή, κατά περίπτωσιν εϊδικότητος, ύπό ετέ
ρων τοιούτων έχόντων, βάσει ίσχυουσών διατάξεων, άνάλογον 
δικαίωμα. 'Επίσης, ότι ή έπίβλεψις τής έκτελέσεως τών έν 
λόγω έργων δέον όπως πραγματοποιήται ύπό τών ύπ’ όψιν μη- 
χχιικών. Ούτω παρέχεται ή δυνατό της εις τάς Μεταλλευτι- 
κάς, Λατομικές καί Μεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως έπι- 
λέγουν έλευ-ύέρως μηχανικούς καί έτέρων ειδικοτήτων διέ 
τάς έπϊ μέρους χυτών δραστηριότητας, διέ τές όποιας ούτοι, 
συμρώνως πρός κειμένας διατάξεις, έχσυσι συν αρμοδιότητα.

Τέλος, διέ τού άρίρυυ 4 προίλέπονται ποιναί εις τούς παρα- 
ίάτας τών διατάξεων τού έν λόγω Νόμου.

Έν οψει τών ανωτέρω, έχομεν τήν τιμήν νά ύποίάλωμεν 
Ύμΐν τό ύπό κρίσιν σχέδιο·/ Νόμου καί νά παρακαλέσωμεν τήν 
up’ Υμών κΰρωσιν τούτου.

Έ/ Αύήναις τή 22 Φεβρουάριου 1975

Ο 'Υπουργός Βιομηχανίας 
Κ. ΚΟΝΟΦΛΓΌΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί έσκήσεως τού επαγγέλματος τού Μηχχ/ι/.ού Μεταλ
λείων—Μεταλλουργού.

Άρ-ίρον 1. -
1. Ή έσκησις τοΰ επαγγέλματος ώς καί ή χρήσις τού τί

τλου τού διπλωματούχου μηχανικού μεταλλείων—μεταλλουρ
γέ ή μηχανικού μεταλλειολόγου' ή μεταλλουργού μηχανικού 
ή μηχχ/ικού μεταλλείων επιτρέπεται μόνο·/ εις τούς κεκτη-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

-S
μένους αντίστοιχον δίπλωμα μηχανικού τού Ε-5ν:κού Μετσο- 
βίου Πολυτεχνείου ή άλλης ισοτίμου άνεγνωρισμένης Ανώ
τατης Σχολής τής αλλοδαπής, τούς έχο-τας. άντί-τοιχ;/ 
άδειαν άσκήσεως επαγγέλματος έν Έλλάδι καί έγγεγρχαμέ
νους ώς μέλη τού Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος.

~. Εις τούς άσκούντας τό επάγγελμα τού μηχανικού Μεταλ- 
λείων—μεταλλουργού ή μεταλλειολόγου μηχα/ικού ή μέταλ
λο, ργ;ί μηχανικού η μηχχ.ικού Μεταλλείων συμρώνως τή 
προηγούμενη παρχρράρω επιτρέπεται εις τέν τομέα τής εΐ- 
δικότητος έκαστου, ή. έρευνα καί έκπό.ησις μελετών, ή έττί- 
βλε·ί:ς τής έκτελέσεως τών μελετών καί κατασκευών, ή τε
χνική ύπεύίυνος έπίβλεψις τής λειτουργίας και σ,ντηρήσεως. 
έπί τών πασης ρύσεως έργων καί εγκαταστάσεων τών μεταλ
λείων—λατομείων καί μεταλλουργιών, ώς καί ή έκτελεσις 
αναλύσεων, δειγματοληψιών, εκτιμήσεων καί πραγματογνωμο
συνών.

Άσίρον 2.
Ώς μεταλλευτικά!, λατομικά! καί μεταλλουργικά! εγκα

ταστάσεις καί έργα διά τήν έραρμογήν τού παρόντος νοούνται 
ιδία :

a. Α! εγκαταστάσεις καί τά έν γένε: έργα έρεύνης. άνα- 
πτύξεως. εκμεταλλεύσεως καί άξιοποιήσεως κοιτασμάτων με
ταλλευμάτων.. λατομικών ορυκτών, ορυκτών καυσίμων καί 
προϊόντων έξορύξεων έν γίνει, ώς καί τά τοιαύτα δια.οίξεως 
στοών καί σηράγγων καί πάσης ρύσεως ύπογείων.καί έπερα-- 
νε; ακωνίκσκαρ ών.

β. Αί εγκαταστάσεις μηχχ/ικής παρασκευής και επεξεργα
σίας μεταλλευτικών, λατομικών ορυκτών καί ορυκτών καυ
σίμων. ;

γ. Αί εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων, έχόντων ώς 
ίασι/ας πρώτας ΰλας μεταλλευτικά καί λατομικά ορυκτά, ώς 
ταύτ: χαρακτηρίζονται ύπό τής κείμενης σερί Μεταλλείων 
Νομοίεσίας και τά άπορρύγματα τούτων.

δ. Τά πάσης ρύσεως, γεωρυσικά, γεωτρητικά καί γεωτε
χνικά έργα.

ε. Αι μεταλλουργικά! έν γένε; εγκαταστάσεις ώς καί αί 
τοιχυτα: επεξεργασίας καί μορροποιήσεως μετάλλων καί τών 
κραμ.άτων χυτών.

στ. Αί πάσης ρύσεως μεταλλογραρικαί. μετα/έ,οτεχνικαί 
καί μεταλλογνωστικαί έργασίαι. "

Άρ-ίρον 3.
1. "Απαντα τά υποβαλλόμενα εις τάς άσμοδίας άρχάς σχέ

δια καί μελέτα: έπί μεταλλευτικών, λατομικών καί μεταλ
λουργικών έργων καί εγκαταστάσεων δέον νά είναι υπογεγραμ
μένα ύπό μηχα/ικού μεταλλείων—μεταλλουργού ή. κατά περί- 
πτωσιν ειδικότητες, ύπό μεταλλειολόγου μηχχ/ικού ή μετα/,- 
λουσγού μηχανικού ή μηχχ/ικού Μεταλλείων ή ετέρου μηχα
νικού έχςντος τό δικαίωμα τούτο, βάσει ίσχυουσών διατάξεων.

2. Δεν επιτρέπεται ή έκτέλεσις τών έν άρ-ύρω 2 τού πα
ρόντος κα-Sοριζόμενων μεταλλευτικών, λατομικών καί μεταλ- 
λουργικών έργων, ώς καί ή κατασκευή καί Ώιτουργία συνα- 
ρών έγκαποστάσεων, άνευ τής ύπεχύύνου τεχνικής έπιβλέ- 
ψεως τούτων ύπό διπλωματούχου μηχχ/ικού μεταλλείων— 
μεταλλουργού ή, κατά περίπτωσιν εϊδικότητος. ύπό μμταλ- 
λειο/.όγου μηχανικού ή μεταλλουργού μηχχ/ικού ή μηχχ/ικού 
Μεταλλείων ή ετέρου μηχχ/ικού έχοντος τό δικαίωμα τούτο, 
βάσει ίσχυουσών διατάξεων.

Είδικώς. όσον άρορά τάς έν παραγρ. δ τού έρ-ύσου 2 άνα- 
ρεσο/υένας εργασίας αύτα: σύνχ/τα: νά έκτελώντα: κατά πεσι- 
πτωσιν καί ύπο διπλωματούχων έτέρων Άνωτάτων Σχολών 
τήϊ ή^^-ήί ή άλλοσαπής. χ/τιστο!χ:υ ή συναροϋς πρός αύ- 
τάς εϊδικότητος.

3. Αι λεπτομέρεια: έραρμογής τών διατάξεων τής παραγρ. 
2 τού παρόντος άσ-Spou ώς καί τά περί τεχνικής έπιβλέψεως. 
ήσσονος σημασίας έργων καί εγκαταστάσεων, ρυθμίζονται διά 
τών έν ίσχύϊ κχ/ονιστικών διατάξεων ή δΓ έκδούησομένων 
ετέρων τοιούτων δ: άποράσεων τού Υπουργού Βιομηχανίας 
δημοσιευόμενων εις τήν Ερ ημερίδα τής Κυβέρνησε ως.


