
Έχί τοΰ σχεδίου Νόμου (czs.pl τροχοχοιήσεως τοΰ Ν.Δ. 4433/ 
1964 «χερ ί Μετ αλλε υ τικώ ν Ερευνών τοΰ Δημοσίου καί άλ
λων τινών διατάξεων».

Πρός zip· Βονλην ζών 'Ελλήνων

Δ:ά τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 άφ’ ένος μεν χροβλέχεται τόδι- 
καΐωμα τοΰ Δημοσίου όχως ενεργή μεταλλευτικός, έρευνας 
καθ’ άχασαν την Επικράτειαν, άφ’ ετέρου δέ έχεκτείνεται το 
δικαίωμα τοΰτο και έχί' ιδιωτικών μεταλλευτικών χώρων τε- 
λοΰντων ύχό καθεστώς άδειας μεταλλευτικών ερευνών. Διά 
τάς γενικός διατάξεις αέρι Μεταλλευτικών ’Ερευνών τοΰ Δη
μοσίου. σιυται. κατ’ αρχήν, δεν έχουν ανάγκην τροχοχοιήσεως, 
χλήν τής εΐσαγομένης ϊιά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου Νόμου 
δι’ ου ορίζεται ότι αί μετά/ΐλευτικαί έρευνα! τοΰ Δημοσίου ένερ- 
γοΰνται ύχό τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε. κατί κατ’ έξαίρεσιν ύχό ετέρων φο
ρέων. Δΐόί,«ά? έρευνας τοΰ Δημοσίου έτσι ιδιωτικών μεταλλευ
τικών χώρων. αί κείμενοι σχετικά! διατάξεις τών άρθρων 4 
καί 5 τοΰ Ν.Α. 4433/1964, καθιέρουν ρύθμισιν ασαφή, καί 
χεσίχλοκον. Διό τον λόγον τοΰτον αί διατάξεις αυται αντικα
θίστανται δ’ιό τών άρθρων* 2 καί 3 τοΰ σχεδίου Νόμου, δι’ ών 
καί ρυθμίζονται κατό τρόχον σαφή καί άχοτελεσματικόν, αί 
χροϋχοθέσεις ύφ’* ας τό Δημόσιον, έν όρνήσει ή αδυναμία τοΰ 
δικαιούχου ιδιώτου,- δικαιοΰται όχως ττροβή εις έρευνας τών 
ιδιωτικών μεταλλευτικών χώρων καί τά τών σχετικών δικαιω
μάτων του, ένώ δια τοΰ άρθρ·ου 4 τοΰ σχεδίου Νόμου ορίζεται 
ότι. κατά την διάρκειαν τών ύττό τών, προηγουμένων διατά- 
ξ εωνέχ: βαλλομένων έρευνών, αναστέλλονται αί έκ τών άρ
θρων 103. 104 καί 106 τοΰ Μεταλλευτικού , Κώδικος υπο
χρεώσεις του Μεταλλειοκτήτοΰ διά τά έρευνώμενα Μεταλ
λεία.

Ύχό του άρθρου 5 τοΰ σχεδίου Νόμου, χροβλέχεται ότι το 
Ι.Γ.Μ.Ε. δύναται. τή αιτήσει ιδιοκτητών μεταλλείων ή λα
τομείων, νά συνάχτη μετ’ αυτών συμβάσεις τερί διενεργείας 
έρευνών εις τά έν λόγω μεταλλεία ή λατομεία.

’Εν Άθήναις τή 16 Ίανουαρίου 1976 
'Ο Ύχουργός Βιομηχανίας 

Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τροχοχοιήσεως τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 «χερί Μεταλλευ- 

' τικών Έρευνών τοΰ Δημοσίου καί άλλων τινών μεταλλευ
τικών διατάξεων». . ’ '

Άρθρον 1.
Ή ταράγραφος 2 τ,οΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 αντι

καθίσταται ώς ακολούθως:
«Αί κατά την χροηγουμένην χαράγραφον έρευναι έκτελοΰν- 

ται κατά κανόνα ιστό την έχοχτείαν τοΰ Ύχουργοΰ Βιομηχα
νίας διά τοΰ ’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών 
Έρευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Κατ,’ έξαίρεσιν ό Ύχηυργός Βιομη
χανίας δύναται ·νά άναθέτη την έκτέλεσιν τών έρευνών, έν 
όλω ή έν μέρει κ» εις τρίτους, ήμεδαττά ή άλλοδατά φυσικά 
ή νομικά χρόσωχα -αρέχοντα τά χρός τοΰτο έχέγγυα, δι’ άχ’ 
εΰθ-είας μετ’ αυτών συμβάσεως, καταρτιζομένης μετά τροη- 
γουμένην γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου' Μεταλλείων χερι- 
λαμβάνουσαν καί τους όρους τής συμβάσεως ταύτης».

— Άρθρον 2. - ... ■
Τό, άρθρον 4 τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 αντικαθίσταται ώς 

ακολούθως:

«Ό Ύχουργός Βιομηχανίας δύναται ν’ άχευθύνη χρόσκλη- 
σιν εις τον Μεταλλειοκτήτην ή τον έξ αύτοΰ ελκονηα δικαι
ώματα οχως, εντός τριμήνου άχο τής λήψεως ταύτης, κατά
θεση εις τό Ύχουργείον Βιομηχανίας Ειδικήν "Εκθεσιν χερί

τοΰ ττρογράμματος έρευνών αύτοΰ μεηά τών συναφών στοι
χείων, χαρτών καί σχετικού χρονοδιαγράμματος. Εις ήν χε- 
ρcxrtortν ό Ύχουργός Βιομηχανίας θεωρήσει το έν λόγω ττρό- 
γραμμα έχαρκές, έγκρίνεt τοΰτο δι’ άχοφάσεώς του, ό δε με- 
ταλλει ακτή της ΰχοχρεοΰται όχως τό έκτελέση. Εις τερίττηω- 
σιν καθ’ ήν ό Ύχουργός Βιομηχανίας, μετά γνωμοδότησιν τοΰ 
Ι.Γ.Μ.Ε.. θεώρηση το χρόγραμμα μή έταρκές, καλεί έγγρά- 
φως τό·/ μεταλλειοκτήτην όχως χροσέλθη. χρός συνομολόγη- 
σιν συμφωνίας άφορώσης έτερον, χροτεινομενον ύχό τοΰ Ύ- 
ιτουργοΰ Βιομηχανίας, χρόγραμμα έρευνών, ηό χρονοδιάγραμ
μα αύτοΰ, τους φορείς έκτελέσεως τούτου, (μεταξύ τών όχοίων 
δύναται νά χεριλαμβάνηται καί ό μεταλλειοκτήτης), τους 
σχετικούς οικονομικούς όρους, καί τά τοΰ τρόχου άτοτληρω
μής ηής γινόμενης δαχά/ης. Ή έν λόγω συμφωνία συνάχτε- 
ται μεταξύ τοΰ Ύχουργοΰ Βιομηχανίας καί τοΰ μεταλλειο- 
κτήτου, ,κατότιν γνωμοδοτήτεως τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε. χέρι τών όρων 
ταύτης, καί δέον όχως καταρτισθή έντός τριμήνου άχο τ,ής 
χρός τοΰτο χροσκλήσεως τοΰ Μεταλλειοκτήτοΰ. Διά Προε
δρικού Διατάγματος, χροτάσει τοΰ Ύχουργοΰ Βιομηχανίας, 
θέλει όρισθή ή διά την έκηέλεσιν τών διατάξεων τοΰ χαρόν- 
τος άρ-Spou διαδικασία καί χάσα ά).λη, σχετική λεχτομέρειστ.

Άρθρον 3.

Τό άρθρον· 5 τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως: ; ........- ς··. - ·

«1. α) Έάν ή έν άρθρω '4-χροθέσμία χρός κατάΰεσιν τοΰ 
χρογράμματος έρευνών ή χρός συνομολόγησα συμβάσεως χα- 
ρέλθη άτρακτος λόγω μή τοοσελεύσεως τοΰ μεταλλειοκτήτοΰ 
ή τ,οΰ έξ αύτοΰ έλκοντος δικαιώματα χρός ύχογραφήν τούτης 
ή έάν ουτος δεν έκτελέση τάς χροβλεχομένας έρεύνας έντός 
τοΰ έγκριθέντος ή συνομολογηθέντος χρονοδιαγράμματος, τό 
Δημόσιον δύναται νά χωρήση εις την έρευναν καί άνευ τής 
συγκαταθέσεως αύτοΰ, δι’ άναθέσεως τής έρεύνης ύχό τοΰ 
Ύχουργοΰ Βιομηχανίας είς φίνα τών εν άρθρω 2 χαρ. 2 άνα- 
φερομένων φορέων. - '

' β) Ή τοιαύτη έρευνα τοΰ Δημοσίου δύναται νά έκτελήται 
έφ’ ολοκλήρου τής έκτάσεως τοΰ ιδιωτικού χώρου, έάν κατά 

.τον χρόνον τής έκτελέσεως τών έρευνών τοΰ Δημοσίου, οΰδε- 
μία μεταλλευτική έργασία έκτελήται ότό ,τοΰ μεταλλειοκτή- 
του. Είς αντίθετον τερίχτωσιν ή έρευνα 'τοΰ Δημοσίου δέον 
νά χεριο^ίζηται κατά τρόχον μή χαρακωλόοντα τάς ιδιωτι
κός εργασίας.

γ) Τό Δημόσιον δικαιούται νά χρησιμοχοιή τάς εντός τοΰ 
ιδιωτικού μεταλλευτικού χώρου οδούς διά τήν διατκίνησιν χρο- 
σώχων καί υλικών. ,

δ) Τό-Δημόσιον δικαιοΰτοπ ώσαύτως είς τήν'δωρεά·/ άχό- 
''ληύιν δειγμάτων συνήθους όγκου.

2. Έάν έκ τών κατ’ εφαρμογήν τής χροηγουμένης χαρα- 
γράφου διεξαχθεισών ΰτό τοΰ Δημοσίου Έρευνών δεν ήθελεν 
διαχιστωθή μεταλλευτικόν έ'/διαφέρον τοΰ έρευνηθέντος χώ
ρου, τό Δημόσιον δεν δικαιούται άχοζημιώσεως διά ηάς ΰχ’ 
αύτοΰ γενομένας δαχάνας.' - .· <

Έάν ήθελε ’ διαχιστωθή είς τον έρευνηΰέντα χώρον, ή 
όχαρξις' κοιτάσματος κατ’ άρχήν έκμεταλλευσίμου, ό μεταλ- 
λειοκηήτης ή ό έλκων έξ αύτοΰ δικαιώματα, όφείλει όχως 
έτιληφθή τής έκμεταλλεύσεώς τούτου δι’ οικονομικών καί τε
χνικών μέσων άναλόγων χρός τήν στουδαιότητα τοΰ έν Χόγφ 
κοιτάσματος έφαρμοζομένων έν άντιθέτω χεριχτώσει τών 
διατάξεων ηοΰ άρθρου 106 τοΰ Μεταλλευτικού Κώδικος.

Τό Μεταλλείον τούτο δεν δύναται νά θεωρηθή ώς άχοθ-ε- 
ματικόν.

μεταλλειοκτήτης ή ό έλκων έξ αύτοΰ δικαιώματα οφεί
λει, άχο τής ένάρξεώς τής έκμεταλλεύσεώς τοΰ έν λόγω 
κοιτάσματος, νά καταβάλη τάς γενομένας ΰπό τοΰ Δημοσίου 
δαχάνας έρευνών είς ετήσιας δόσεις ίσας χρός τό διχλάσιον 
τοΰ χροβλεχομένου ύχο τοΰ άρθρου 84 τοΰ Μεταλλευτικού 
Κώδικος ανώτατου θεμιτού μισθώματος.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ

Περί τροπολογίας C50 του Σχεδίου Νόμου "Τρ ο τ. ο ~ ο ε ήσεως 

του Ν.Δ. 4433/1964 "περί ΐίεταλλευτεχΰν ’Ερευνάν τοΰ 

Δημοσίου χαε άλλων τενών Με ταλλευτεχων Δεατάζεων".

‘Υπό της παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Σχεδίου Κόμου, όστες 

ίχευ ως σ χ ο π ό ν τας μεταλλευτεχάς ερευνάς τοΰ Δημοσίου θεσπίζεται, 

οέονεε άναγχαστεχη μίσθωσες μεταλλείου χαί άφ’έτέρου κατάργησες 

άποθεμοτεχων μεταλλείων, ύπεεσερχομενον ούτω νόμου διαφόρου σχοποΰ, 

εες την ρΰθμεσεν θεμάτων στενά ρυθμίζονταε λεπτομερώς υπό τοΰ είσα- 

γομενου πρός ψήφεοεν^., νόμου τροποποεητ εχοΰ τοΰ Μεταλλε υτ εχ οΰ Κώόεχος, 

Δε’δ χαί δε ον να δ εαγρα φ οΰν τό 2ον, 3ον, 5ον, χαε 6ον έδάφεον της 

έν λόγω παραγράφου, νά τρόποποερθ^ δε τό τέταρτου έδάφεον ώστε τα' 

ύπό τοΰ Δημοσίου δαπανόμενα ποσά δε’έρευνας, άτενα σχοποΰυ εές την 

ύποί3οηθησεν της μεταλλείας, δεά πραγματο π οεησεως έργου υποδομής, μη 

χαταστω^νν ύπερμετρως δεσμευτεχά δεά τον εκμεταλλευτήν καί όημεουρ- 

γεεταε οΰτω άντεχίνητρον δη λαδή έπετυγχάνεταε σκοπός αντίθετος εκεί

νου τον οποεον έπεδεώχεε ό νόμος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΡΟΓΟΥ 3

'Η παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Σχεδίου Νόμου τροποποεεεταε 

ώ ς έξης:

"’Εάν έχ των χατ ’ εςαρμογην της προηγούμενης παραγράφου δεε- 

ξαχθεεσων ύπό.τοΰ Δημοσίου 'Ερευνών δεν ηθελεν δεαπεστωθμ 

μεταλλευτ εχόν ένδεαφερον τοΰ έ ρ ευνηθε'ντ ο ς χώρου, τό Δημσ- 

σεον δεν δεκαεοΰταε άποζημεώσεως δεά τάς ύπ’αύτοΰ γενομενας 

δα πάνας. ' ·

Εάν ηθελεν δεαπεστωθΐ} εες τόν έρευνηθε'ντα χώρον, η ύπαρζες 

κοετάσματος χατ’άρχήν έκμεταλλευσεμου, ό μεταλλεεοκτότης
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