
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως—τοϋ Μεταλ.ευ- 
■ τικοϋ Κώδικος».

-Που; τήν Βουλήν ίων 'Ελλήνων

Ή Κυβέρνησες άπεφάσισε την διεξαγωγήν έξαιρετικώς 
εντατικής έρεύνης τοϋ υπογείου πλούτου της Χώρας καί την 
έπίτευξιν πλέον αποτελεσματικής καί αποδοτικής έκμεταλ- 
λ,εύσεως τών μετα/λείων. ’Επίσης, την έν γένει ταχεία·/ προώ- 
θησιν τής βιομηχανικής άξιοποιήσεως τών ορυκτών πής Χώ-

Πρός τούτο, κατέστη άναγκαϊον νά συνταχθοϋν τά επόμενα 
Νομοσχέδια :

I. Σχέδιο·/ Νόμου διά τήν τροποποίησιν καί συμπλ.ήρωσιν 
τοϋ Μεταλλευτικού Κωδικός τοΰ 1973, εις βασικά σημεία 
περί ών κατωτέρω.

II. Σχεδίου Νόμου διά την τροποποίησιν καί συμπλήρωσιν 
τοϋ Ν.Λ. 4433/1964 περί Μεταλλευτικών ’Ερευνών.

III. Σχέδιον Νόμου διά την ϊδρυσιν νέου’Ινστιτούτου’Ερευ
νών {’Ινστιτούτο·/ Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών Έρευ-* 
νών - Ι.Γ.Μ.Ε.), εις άντικατάστασιν τοϋ καταργουμένου 
Εθνικού Ίδςύυατοε Γεωλ.ογικών καί Μεταλλευτικών Έοευ-
νών - εθ.ι.πμ.ε:

ΚΥΡ! \ ΧΛΡΛΚΤΗ ΓIΣΤ1ΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κατωτέρω, δίδονται περιληπτικώς αί διά τοϋ Σχεδίου Νό

μου «Περί τροποποιήσεως τοϋ Μεταλλευτικού Κωδικός», 
έπερχόμεναι κύριαι τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, έν 
συναρτήσει πέος τούς έπιδιωκομένους σκοπούς.

1. Πλήρης άπογραφή τής καταστάσεως τής χώρας, από
άπόψεως ερευνών, άποθεμάτων καί έκμεταλλεύσεως τών 
μεταλ-λείων. '

Σχετικόν τό άρθρον 14 τοϋ Σχεδίου Νόμου εις άντικατά- 
στασιν τοϋ άρθρου 118 τοϋ ϊσχύοντος Μεταλλευτικού Κώδι- 
y-οζ.

2. Έντατικοποίησις τών ερευνών υπό τών ιδιωτών.
Καθορισμός χρόνου ισχύος τής παραχωρήσεως τοϋ Μεταλ

λείου.
Σχετικά είναι τά άρθρα 3,4,5,7,8 καί 9 τοΰ Σχεδίου Νόμου.
Πρόκειται διά την άδειαν ερευνών πρός ίδιώτας τούς 

ορούς τής παραχωρήσεως τών Μεταλλ.είων καί την χρονικήν 
διάρκειαν τής παραχωρήσεως.

3. Έντατικοποίησις τής έκμεταλλεύσεως υπό τών ιδιω
τών.

Σχετικά βασικά άρθρα είναι τά περί «Άποθεματικών 
Μεταλλείων» ΰπ’ άριθ. 11 καί 12.

Διά τών άρθρων τούτων τοϋ Σχεδίου Νόμου, ό αριθμός τών 
άποθεματικών μεταλλείων περιορίζεται εις τά παραδεκτά 
οίκονομικοτεχνικώς όρια. Έν πάση περιπτώσει καί εις τά 
Μεταλλεία ταϋτα θά συνεχίζουνται αί μεταλλευτικά! ερευναι 
πρός καθορισμόν τών άποθεμάτων κατά τό άρθρον 110.

Διά τοΰ άρθρου 14 τοϋ Σχεδίου Νόμου επιδιώκεται, έκτος 
της άπογραφής τοϋ μεταλλευτικού πλούτου τής Χώρας καί ή 
παρακολ.ούθησις κατ’ έτος τής έξελίξεως τής έκμεταλλεύσεως 
τών ιδιωτικών μεταλλ.είων, άπο άπόψεως παραγωγής, τεχνι
κών μέσων, καλής έκμεταλλεύσεως, άποδόσεως καί άσφα- 
λ.είας τών εργαζομένων.

Διά τοΰ άρθρου 21 τοϋ Σχεδίου Νόμου, έ—'διώκεται ή άπο-
φυγή τυχόν άρπακτικής έκμεταλλεύσεως 

4. Δυνατότης έπεμβάσεως τοϋ Δημόσιε 
Μεταλλ.ουργικών μονάδων, έκεΐ όπου ή ίδι 
Λίχ δεν έπιδεικνύει ένδιαφέρον.

Τό σημαντικώτατον τούτο διά την έξέλιξ: 
ν -νομίας θέμα αντιμετωπίζεται κατά ;ρότ.

μετα/α.ειων.
ια τήν ίδρυσιν 
,κήij πρωτοβου-

τής έθνικ^οί- 
ν αποτελ-εσμα-

. · “ιά :£:·?- Κρνρων 18 καί 17 τοΰ Σχεδίου Νόμου.
5. Παραχώρησις Μεταλλείων εις Άλλοδαν ιύς.
Τά άρθρα 8,9,10,11,20 καί 79 τοϋ Μεταλλ.ε τικοϋ Κώδικος. 

τ.,ρί παραχωρήσεως μεταλλ.είων εις ’* 'οδατνούς, τροποποιούν 
τα: διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Σχεδίου ί

Προστίθεται σχετικόν άρθρον ύπ’ άριθ. 1 εις τήν παρούσαν 
τροποποίησιν άπαγορεΰον την χορήγησιν άδειας μεταλ
λευτικών έρευ/ών εις τους άλλ.οδαπούς.

6. ΙΙεριβάλλ.ον. . ;
Διά τοϋ άρθρου 20 τοΰ Σχεδίου Νόμου λ.αμβάνεται μέριμνα 

διά τά θέματα περιβάλλοντος έκ τών έργασιών έρευνών καί 
έκμεταλλ.εύσεως τοϋ μετα/λ.είου.

7. Αμοιβή διά την άνακάλ.υψιν έκμεταλλευσίμων κοι
τασμάτων εις ίδιώτας.

Σχετικόν είναι τό άρθρον 19 τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
Δίδονται κατωτέρω αί κατ’ άρθρον εισηγήσεις τού παρόν

τος Σχεδίου Νόμου :
’’Αρθρον 1.

Διά τοϋ άρθρου τούτου είσάγεται τό πρώτον άπαγόρευσις 
παραχωρήσεως άδειας μεταλλευτικών έρευνών εις αλλοδα
πούς.

‘Άρθρον 2.

Διά τών ήδη ίσχυουσών διατάξεων τών άρθρων 8,9 παρ.1, 
10,11.12 καί 79 παρ. 2 τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος, προ- 
βλάπεται ότι διά τήν κτήσιν δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας 
ύπό ά/λ.οδαπών, άπαιτεΐται έγκρισις μόνον ~ ’ Γπουογοΰ 
Βιομηχανίας. Βάσει τών ύπό τοϋ άρθρου 2 έπερ χυμένων τρο
ποποιήσεων, ή έγκρισις δίδεται ύπό τοϋ Ύπουρ·. ικυύ Συμβου- 
λ.ίου προτάσει τοϋ 'Υπουργού Βιομηχανίας.

Άρθρον 3.

Δυνάμει τοΰ άρθρου 34 j. 2 τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος, 
ή άδεια έρευνών ίσχυε διά δύο έτη. Δύο έτη είναι άνεπαρκή 
διά τήν προβλεπομένην διά τών τροποποιήσεων άποτελεσμα- 
τικήν έρευναν.

Προβλ.έπεται, ούτως, ή άδεια έρευνών νά ίσχύη διά τρία έτη.
Δέον νά σημειωθή, ότι διά τοϋ άρθρου δ παράγρ.4,ό 'Υπουρ

γός Βιομηχανίας εις ώρισμένας περιπτώσεις δύναται νά δώση 
παράτασιν ένός είσέτι έτους.

Άρθρον 4.

Ενταύθα, ή οικονομοτεχνική μελ.έτη, ή περιλαμβανόμενη 
εις τήν-αίτησιν παραχωρήσεως, λαμβάνει ιδιαιτέραν σημα
σίαν. Τούτο άναγκάζει τον έρευνητήν νά τριβή εις σοβαράς 
έρεύνας καί μελάτας διά τό μέλλ.ον τοϋ Μετ --/.· Σου κατά τήν 
διάρκειαν τών 3 έτών τής άδειας έρευνών.

Άρθρα 5, 6 καί 7

Διά τών έπερχομένων τροποποιήσεων ύπό τών άρθρων 5,6 
καί 7 τοϋ Σχεδίου Νόμου, οργανώνεται άποτελεσματικώτερον 
καί κατ’ άπολύτως ύπεύθυνον τρόπον, (μεταφερομένης τής 
όλης ευθύνης εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας καί τόν Σύμ
βουλον αύτοϋ Ι.Γ.Μ.Ε.) ό έλεγχος τής ύπάρξεως μεταλ.λοφο- 
ρίας καί τής ύποβαλλ.ομένης οικονομοτεχνικής μελ.έτης ύπό 
τοϋ προς όν έχει παραχωρηθή άδεια μεταλλευτικών έρευνών.
* Η οικονομοτεχνική αυτή μελάτη άποτελ,εϊ ούτως αποφασιστι
κόν στοιχεΐον διά τήν, παραχώρησιν τοϋ μεταλλείου.

Άρθρον 8.

' Υπό τών μέχρι τοϋδε κειμένων διατάξεων προεβλ.έπετσ 
συντρεχουσών τών νομίμων προϋποθέσεων, ή δυνατότηε ·ΐρ·τ ·. 
κής παραχωρήσεως μεταλλείου άνευ χρονικού περιο- Τ/ · ύ 
τοϋ ούτω κτωμένου δικαιώματος μεταλλειοκτησίας. Η ί
διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου θεσπίζει κι 
τό πρώτον χρονικός περιορισμός τοΰ έν λόγω δικαιώματος 
έν όψει τοϋ όποιου τό μεταλλείο·/ έν ούδεμια περιπτώσει δύ
ναμαι νά παραχωρηθή διά χρονικόν διάστημα ύπερβαϊνον τήν 
ΙΟΟετίαν. Ό δικαιολογητικός λόγος τής νέας τοιαύτης αρχής 
είναι φρονοϋμεν καί εύνόητος καί άναντήρρητος. Διότι, άφ’ 
ένός, ή άποβλ.έπουσα εις τήν έκμετάλευσιν τών όρυκτών 
προϊόντων παραχώρησις ύπό τής Πολιτείας ιδιωτικών δι
καιωμάτων έπί τών μεταλλείων άποτελ.ούντων προεχόντως 
ζωτικό·/ τμήμα τοϋ εθνικού, πλούτου της χώρας, δεν είναι



νοττόν ότι δύνατχι νά στέρηση ταύτην εις το διηνεκές των επί 
τούτων κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Άφ*"ετέρου, άλλως τε,, 
υπό τάς σημερινές τεχνικές δυνατότητας, τό ώς άνω χρο
νικόν διάστημα ΰτ.ιραρκεΐ διά την έκμετάλλευσϊν ·τοΰ μεταλ- 
λείομ, υπό την προϋπόθεβτν, βεβαίως, ότι αυτή χωρεΐ συστη- 
ματικώς, δοθέντος άλλους τε, ότι ή τηρησις ταυ όρου τούτου 
ύπό'/τού μεταλλειοκτητου λογίζεται έξυπακουομένη άλλα καί 
ρητώς άπαιτεϊται ύπό τοϋ Νόμου. ’Επί τη άντιθέτψ έκδοχή 
δέν θά’ήτο εύλογον νά παραμένη άνεκμετάλλευτος επί μαΧρόν 
χρόνον ό μεταλλευτικός πλ>οϋτος τής χώρας μέ άντίστοιχον 
ζημίαν της εθνικής οικονομίας. ’
λ Ή αρχή αυτή, ώς έκ τοϋ λόγου δι’ δν Θεσπίζεται καί τοϋ 
σκοπού εις δν αποβλέπει δέον όπως ΐαχύση οΰ μόνον διά τό 
μέ/λ.ον άλλυά καί διά γενομένκς ήδη παραχωρήσειςμεταλλείων 
χωρίς νά ύφίσταται προς τούτο Συνταγματικόν' κώλυμα, 
δοθέντος δτι ώς καί ΰπό των δικαστηρίων έχει γίνει κατ’

- έπάνάληψιν δεκτόν, τό Σύνταγμα καταλείπει είς τδν κοινόν 
γομοθέτην πλ.ήρη ελευθερίαν έν τώ καθορισμώ των":προϋπο
θέσεων ύφ’ άς αποκτώνται καί διατηροϋνταΐή άντιθέτως κατα- 
λύονται ή άφαιροϋνται- τά έπί των μεταλλείων δικαιώματα 
καί δή άνευ δεσμεύσεώς τίνος καί κατά παρέκκλισιν έρι των 

.περί προστασίας τής ιδιοκτησίας διατάξεων. Ίνα μη αίφνι- 
διασθοϋν, όμως, οι Εδιοκτήται μεταλλείων, έλήφθη πρόνοια 
όμως ή περί ής ανωτέρω προθεσμία, είδικώς διά τα ήδη παρα- 
χωρημένα μεταλλεία, λογισθη άρχομένη ούχί άπό τού χρό
νου τής άρχικής παραχωρήσεως άλλα άπό τής ισχύος τοϋ 
νεουττούτου νόμου. Επίσης έλήφθη πρόνοια δια τήν'ΐ κατά τάς 

. κείμενος διατάξεις άποζημίωσιν τούτων (κατά την διαδικα
σίαν τής άπαλλοτ'ριώσεως) διά τάς έπί των μεταλλείων έγκα- 
ραστάσεις'των καί άλλα συναφή περιουσιακά αυτών στοιχεία,.

' έξάιρέσέι βεβαίως’ τών καθαρώς έξορυκτικώντγκαταστάσεων 
αίτινες, ώς είναι φυσικόν, ακολουθούν την τύχη ν-αυτού τούτου 
τοϋ μεταλλείου.·.· ' : ·'·! .· ‘ ’ ·. '

*·/-·/ ·*·"'··.·'.; Αμ&ρον 9.·.. ·.···._ _ ··. · -.·
‘^Διά-τής προβλεπόμένης ύπόςτοΰ άρθρου ». Λροσθήκης είς τό 
άρθρον 60 τρΰ^Μέταλλευτικοϋ Κώδικος, τονίζεται ή σημασία 

Iτής οίκονομίκοτεχνικής μελέτης τής περιλαμβανομένης είς τήν 
άίτησιν’παραχορήσεως,ώςκαί ή σημασία τοϋ βασικοϋ όρουτοΰ 
άρθρου 103, ότι δηλαδή ή εκμετάλλευσις τοϋ μεταλλείου δέον 
νά γίνη διά τεχνικών καί οικονομικών μέσων άναλόγων πρός 
τήχ^ότιουδαιότητα τοϋ μεταλλείου. Είς τό'Προεδρικόν Διά
ταγμα περί παραχωρήσεως' τοϋ μεταλλείου, έκτός των άνα- 
'φερομένων είςτό αυτό άρθρον άλλων στοιχείων, προβλέπεται 
ή δυνατότης τής προσθήκης είς τοϋτο γενικών όρων έττί 
τής έφαρμόγής τεχνικών καί οίκονομικών μέσων, τα όποια’ 
δίδονται είς τήν οΐκονομικοτεχνικήν μελέτην ή έπιβάλλονται 
έ?ί τής φύσεως καί σπουδαιότητος τοϋ κοιτάσματος.
τΛ; Άρθρον ίο. '' ; V

Ύπό τής ίσχυούσης διατάξεως τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου ϊθΰ τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος δέν' προτβλέπετο 
προθεσμία έντός τής όποιας έδει όπως περατωθοΰν αί έρευναι 
αι άντικαθιστώσαι τήν ύποχρέωσιν έκμεταλλεύσεως. Ούτως, 
ή θέσις έν παραγωγή τοϋ μεταλλείου, ήδύνατο^νά άναβληθή 
καί άνεβάλλετο πολλ.άκις συνεχώς, έττί πολλάς τριετίας, διά 
τοϋ προσχήματος τών ερευνών. .,·

• Ενταύθα, διά τής τροττοποιήσεώ,ς, δ μεταλλειοκτητης δέον 
νά θέση έν έκμεταλλεύσει τό μεταλλεΐον έντός 3 έτών.

■ Προβλέπεται δυνατότης άντικαταστάσεως τής ύποχρεώ- 
σεως έκμεταλλεύσεως τ ’ εταλλείου διά ερευνών έπί δύο 
καί μόνον τριετίας. Εις τερίπτωσιν όμως ταύτην τό μέ
γεθος τών δαπανών διά το ρεύνας ταύτας κλιμακοϋται καί 
εΐναι διά τήν δευτέραν περί ον 1 έκατ. δρχ. κατά τετρ. χι- 
λ.ιόμετρον. Τό ύψος τούτο δε> επιτρέπει αδικαιολογήτους κα-· 
θυστερήσεις.'
. . Άρθροχ 11.

Τό άρθρον 107 τροποποιεί-. :ι έπί σκοπώ τής μειώσεως τών 
είς τό παρελθόν ονομάζομε. >ν «άργούντων μεταλλείων», 
Θεωροΰμεν ενταύθα ώς «άποθι ,Λατικά μεταλλεία», μεταλλεία 
τής αυτής μεταλλ.ογενοϋς περιοχής, έκτάσεως 15 τετραγω
νικών χιλιομέτρων ή τό μέγιστον 20 τετραγωνικών χιλιο
μέτρων διά τό έν έκμεταλ' "ει μεταλλεΐον.

Προβλέπεται ένταϋθχ τά άποθεματικά μεταλλεία νά είναι 
.τής αυτής μεταλλ.ογενοϋς περιοχής. Τούτο’ είναι ένδεδει- 
γμένον διότι άλλως είς ώρισμένας περιπτώσεις, δέν θά έγέ- 
νετο εκμετάλλευσις, άλλ.ά μόνον έρευνα τών αποθεμάτων είς 
ώρισμένας μεταλλειοφόρους περιοχάς. Είναι όμως γνωστόν 
ότι, ή εκμετάλλευσις είναι έκείνη ή δποία άξιοποιεΐ τό τελ.ικόν 
κοίτασμα καί επιτρέπει τήν βχθεΐαν γνώσιν αύτοϋ.

Άρθρον 12.

Διά τής τροποποιήσεως τού άρθρου 108 τοϋ Μεταλλευτικού 
Κώ&κός, περιορίζεται ή έκτασις τών μεταλλείων τά όποια 
ό ιδιόκτητης έν ένεργεία μεταλλείου εδικαιούτο όπως διατηρή 
ώς ■ άποθεματικά, είς ήν περίπτωσιν έπετύγχανε παρα
γωγήν ώρισμένης άξίας'τοϋ έν ένεργεία μεταλλείου.ή έπρα- 
γματοποίει είς αυτό επενδύσεις ώρισμένου ύψους. Ό περιο
ρισμός'αυτός είς κανονικά όρια είναι αναγκαίος διά νά επι
τυγχάνεται ή άξιοποίησις περισσοτέρων μεταλλείων. ·'

Προβλέπεται ,πάντως,. ή περίπτωσις ύπάρξεως ή ίδρύ- 
σεως σχετικής Μεταλλουργίας κατά τήν όποιαν δϊ’άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου δύναται ν’ αύξηθή ή έκτασις 
τών άποθεματικών' μεταλλείων. Καί τοϋτο πρός ένίσχυσιν 
δημιουργίας μεταλλουργιών. ή η

► 1 /Άρθρον 13. .. ...
Τό καταργούμενον άρθρον 109 προέβλεπε τήν δυνατότητα 

διατηρήσεως άποθεματεκών μεταλλείων μέχρι 250 τετραγωνι- 
κών’χιλ/τρων δι’έκαστον έν έκμεταλλεύσει τελούν μεταλλεΐον 

.είς τήν περίπτωσιν διενεργείας ηύξημένης δραστηριότητος 
είς έγκαταστάσεις ή παραγωγήν. Τούτο έκρίθη ώς υπερβο
λικόν καί άπαράδεκτον. . 'τ -,

. Καταργεΐται επίσης'τό άρθρον 111, διότι άντίκειται είς τδν 
σκοπόν τής εκτεταμένης γενικής έρεύνης. ν’· i

’ Άρθρον 14.. C./'

Άπογραφή έπί τοϋ μεταλλευτικού πλούτου τής χώρας.
Πρόκειται διά βασικόν άρθρον, δι’ ού, έν συνδυασμώ μέ τήν 

ύπ αύτοϋ' προβλεπόμένην βαρεΐαν κύρωσιν τής έκπτώόεοας, 
έπιδιώκεταί : ■* · ·· Λ ·. ·

. ,y .·ν .·. # ‘s'

α) ή συλλογ-ή στοιχείων, βάσει τών όποιων θά συνταχθή 'ή 
άπογραφή τοϋ μετολλευτικοϋ πλούτου τής χώρας, καί 

• .-„β) κατορθοϋται ή συστηματική παρακολόύθησις ΰπό τοϋ 
Κράτους τής έκμεταλλεύσεως τών μεταλλείων, ούτως ώστε 
ταϋτα νά ύπόκεινται είς τήν προσήκουσαν έκμετάλλευσιν καί 
νά μή παραμελοϋνται ώς άποθεματικά, παρά μόνον ΰπό τούς 
όρους τούς προβλεπομένους υπό τοϋ Νόμου. '

Σχετική άπόφασις έχει έκδοθή παρ’ ήμών τό 1975 (6296/
• 1076/211/1975), έθεωρήσαμεν όμως άπα^αίτητον όπως αί 

διατάξεις τής άποφάσεως ταύτης, βελ.τιούμεναι, περληφθοϋν 
είςτόν Μετολλευτικόν Κώδικα, διά τοοποποιήσεως τού άρθρου 
118.

Τό άρθρον 168, τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος καταργ-εΐτα: 
καθ’ όσον προβλέπει περί τών έπιβλ.ητέων ποινών έν περι- 
πτώσει μή υποβολής τών, ΰπό τοϋ άρθρου 118 αύτοϋ, προ- 
βλεπομένων στοιχείων, θέμα όπερ άντιμετωπίζεται διά τής , 
είς τό άρθρον 118 προστιθέμενης παρ. 6.

J , ■ Άρθρον 15.
Προβλέπεται ότι τό Ι.Γ.Μ.Ε. ενεργεί έρεύνας καί συντάσ

σει εκθέσεις· περί των διαφόρων μεταλλευτικών έπιχειρή- 
σεων, όπου τούτο προβλέπεται ύπό τοϋ Μεταλλευτικού Κώδι 

■δικός. Ούτω,,τό I.Γ.Μ.Ε. καθίσταται βασικόν συμβουλευ
τικόν δργακον τού Υπουργού Βιομηχανίας διά τον έλεγχον 
τής έν γένει οίκονομικοτεχντκής δραστηριότητας τών μ-* > 
λευτικών ' επιχειρήσεων, έκτος βεβαίως θεμάτων σχ 
πρός τήν ασφάλειαν καί άστυνόμευσιν τούτων.

V//V , Άρθρα 16,17 καί 18

Διά τοϋ άρθρου 16 παρέχεται ή δυνατότης είς τόνΎπουργόν 
Βιομηχανίας νά ύπόχρεώνη, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, 
τον έκμετολλευόμενον τό μεταλλεΐον νά πωλ.ή τά προϊόντα 
αύτοϋ είς ύφισταμένην ή ίδρυθησομένην έν Έλλ.άδι Μεταλ
λουργικήν Βιομηχανίαν.



— 3 —
Η επιβολή τής τοιαύτης ύποχρεώσεως ουδόλως είναι

τροφοδοτεί 
νίαν

οόοτει εκ τοϋ μεταλλείου του μεταλλουργικήν βιομηχα- 
ιδικην του η καί έτέραν, έτι, έν Έλλάδι τοιαύτην η καί

Λ» Λ tq ην ο με ΖΙΟΧΤΤ]-

αραγωγήν * ις συγκεκρι-

πτυξιν εις τήν χώραν Ελληνικών μεταλλουργικών βιομηχα
νιών, έπ’ ώφελεία της εθνικής οικονομίας, λαμβανόμενον ύπό 
τούς προεκτεθέντας όρους καί περιορισμούς, φρονοϋμεν ότι 
ούδόλως άποτελ.εΐ πιεστικόν διά τούς μεταλλειοκτήτας θεσμόν. 
'Ως κύρωσις διά τούς άρνουμένους νά συμμορφωθούν προς την 
κατά τά προεκτεθέντα έπιβαλλομένην ΰποχρέωσιν ορίζεται 
άρχικώς ή εκπτωσις. Άλλα καί πάλιν, έθεωρήσαμεν σκόπι
μον νά παράσχωμεν. τήν δυνατότητα, διά τοϋ.άρθρουΛ7, λή- 
ψεως διά τήν περίπτωσιν ταύτην καί ήπιωτέρου μέτρου, ήτοι 
τοϋ τής αναγκαστικής μισθοίσεως τοϋ μεταλλείου' εις μεταλ
λουργικήν βιομηχανίαν, ΰπό τάς ιδίας ώς άνω εγγυήσεις υπέρ 
τοϋ μεταλλειοκτήτου. 'Ως τελική δέ υπέρ αύτοΰ έζασφάλισις 
περιελ.ήφθη εις τό άρθρον 17 καί διάταζις παρέχουσα τήν 
ευχέρειαν εις τον μεταλλειοκτήτην νά ματαιώση καί τό μέ- 
τρον τής αναγκαστικής μισθώσεως προσφερόμενος εις τήν 
πώλησιν αύτοβούλως τής δυναμένης νά παραχθή υπό τοϋ 
μεταλλείου του ποσότητος μεταλλεύματος. Τέλος, θεωροϋμεν 
σκόπιμον νά σημειώσωμεν ότι έλήφθη πρόνοια έν ,τώ Νόμω, 
όπως είς περίπτωσιν πραγματοποιήσεώς τοϋ μέτρου τής 
αναγκαστικής μισθώσεως απαλλαγή ό μεταλλειοκτήτης πάσης 
έκ τοϋ άρθρου 106 τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος ύποχρεώ- 
σεώς του. 'Τπό τά προεκτεθέντα δεδομένα είσάγοντες τον μή 
γνώριμο μέν, άλλ,ά πλήρως άνταποκρινόμενον είς τάς συγ
χρόνους άνάγκας, θεσμόν τής αναγκαστικής μισθώσεως τοϋ 
μεταλλείου, φρονοϋμεν ότι ύπηρετοϋμεν τήν άρμονικήν σύν- 
δεσιν τής παραγωγής τοϋ μεταλλεύματος πρός τήν έκβιομη- 
χάνισιν τούτου εντός τής χώρας, παραφυλασσομένων, κατά 
τό δυνατόν, τών δικαιωμάτων τής ιδιοκτησίας εντός τοϋ πλαι
σίου τής γενικωτέρας μερίμνης διά τήν πρόοδον τής οικονο
μίας. * ■ " · . . ’ ; ·

■Άρθρον 19.
Διά τοϋ άρθρου 19 τοϋ Σχεδίου Νόμου προβλ.έπεται ότι είς 

ήν περίπτωσιν έκπέσει ό μεταλλ.ειοκτήτης τών δικαιωμάτων 
του λόγω μή έκμεταλλεύσεως ή μή ύποβολ.ής τών υπό τοϋ 
άρθρου 118 τοϋ Μεταλλευτικοί» Κώδικος όριζομένων στοι-' 
χείων (περίπτωσις έκπτώσεως αί όποΐαι συνήθως συμβαί
νουν είς μικροΐδιοκτήτας μεταλλείων) καί έντός εξαετίας 
άπδ τής τοιαύτης έκπτώσεως, παραχωρηθή είς έτερον τό με- 
ταλεΐον, ό νέος κτήτωρ ύποχρεοϋται είς τήν καταβολήν μισθώ
ματος τίνος είς τόν καταστάντα έκπτωτον. Ουτω, παρέχεται 
σχετικώς σημαντική άποζημίωσις είς τον άνακαλύψαντα άρχι
κώς τό μεταλλεΐον καί’ ύποστάντα δαπάνας, μή δυνηθέντα 
όμως τελ.ικώς νά τό διατηρήση. ·

Άρθρον 20. - '
Προστίθεται νέον άρθρον περί προστασίας τοϋ περιβάλ

λοντος. . " - ·
Τοϋτο, είναι σύμφωνον μέ τάς συγχρόνους άνάγκας, λαμ- 

βάνεται δέ ούσιαστική μέριμνα διά τό περιβάλλον, χωρίς 
όμως νά δημιουργήται καί θέμα έμποδίσεως τών πάσης φύσεως 
έργαεπών τού μετάλλείου. ν ; ·

Άρ-Spov 21. ·
Προστίθεται είς τον Μεταλλευτικόν Κώδικα ειδικόν άρθρον 

διά τήν προστασίαν τών μεταλλείων έκ τής δυνατότητος άρπα- 
κτικής μεθόδου έκμεταλλεύσεως υπό τοϋ μεταλλειοκτήτου.
; ί:· Άρθρον 22.
:·. Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ό έλεγχος άνά 3ετίαν 
τοϋ έν γένει έργου τοϋ μεταλλειοκτήτου,άπό άπόψεως συμμορ-

φώσεώς του πρός τάς διατάξεις τοϋ Μεταλλευτικού Κώδικος. 
Ό έλεγχος ούτος, ώς καί ή σύνταξις τής σχετικής έκθέσεως 
γίνεται ύπό τοϋ Ι.Γ.Μ.Ε., τό όποιον προβλέπεται νά έχη τό 
άναγκαϊον πρός τοϋτο προσωπικόν.

Άρθρα 23 καί 26.
Διά τής τροποποιήσεως τών σχετικών διατάξεων έπιδιώ- 

κεταί όπως παρασχεθούν μείζονες έγγυήσεις είς τάς μεταλ.- 
λευτικάς έπιχειρήσεις, διά τής συνθέσεως τοϋ Δικαστηρίου 
Μεταλλείων κατά πλειοψηφίαν ύπό τακτικών δικαστών, όρί- 
ζομένων ύπό τών κατά τό Σύνταγμα άρμοδίων οργάνων διά 
τά θέματα τής ύπηρεσιακής αυτών καταστάσεως.' Η νέα σύνθε- 
σις τοϋ περί ού πρόκειται δικαστηρίου, δπερ έχει ίδρυθή καί 
λειτουργεί άπό τοϋ έτους 1910, έκρίθη άναγκαία, ίδια λόγω 
τών ηύξημένων νέων αρμοδιοτήτων τούτου, είς τήν κρίσιν τοϋ 
οποίου άνατίθεται ή έπίλυσις λίαν σοβαρών ζητημάτων έπί 
θεμάτων άτινα είναι ένδεχόμενον νά γεννηθούν έκ τής έφαρ- 
μογής’τών διατάξεων τής όλης μεταλλευτικής νομοθεσίας, ώς 
ήδη διαμορφοϋται αΰτη.
• Έκρίθη έπίσης σκόπιμος ή τροποποίησις τής συνθέσεως 

τοϋ Συμβουλίου Μεταλλείων έπί τώ σκοπώ άποτελεσματι- 
κωτέρας λειτουργίας του.

Άρθρον 24. '
_ - Προβλέπεται ή Αναπροσαρμογή ύπό τοϋ'Υπουργού Βιο

μηχανίας τών διαφόρων ποσών τόΰ Κώδικος είς δράχμάς, 
ανά τετραετίαν. . · . . ·...·’ - ,

Άρθρον 25. ·
Έν δψει τών διατάξεων τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 1 

'· τοϋ άρθρου 106 τοϋ Συντάγματος παρ’ ών προβλέπεται είδι- 
κώς ή ύπό τοϋ Κράτους λήψις τών έπιβαλλομένων. μέτρων 
πρός άξιοποίησιν τών πηγών τοϋ έθνικοΰ πλούτου έκ τών ύπο- 
γείων καί ύποθαλασσίων κοιτασμάτων, έπ’ ώφελεία τοϋ γενι- 
κωτέρου συμφέροντος καί τής άναπτύξεως τής‘οικονομικής 
δραστηριότητος τής χώρας, δικαιολ.ογεϊται ή, κατ’ έξαίρεσιν, 
μή έφαρμογή τών διατάξεων, περί χορηγήσεώς άναστολής 
έκτελέσεως τών προβλεπομένων δι’αίτήσεως άκυρώσεως ένώ- 
πιον τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας πράξεων τών άναγομένων 
είς τά βασικά θέματα τής μεταλλευτικής νομοθεσίας. Διότι 
άλλως θά παρεκωλύετο σοβαρώς ή πρόοδος τής έκτελέσεως 
τοϋ ταχυρρύθμου μεταλλευτικού προγράμματος έπί ζημία 
γενικώτερον τοϋ δημοσίου συμφέροντος είς τήν θεραπείαν 
τοϋ οποίου άποβλέπουν αί έν λόγω πράξεις.

Άλλως τε, τό Συμβούλιον τής Επικράτειας εφαρμόζει τάς 
περί άναστολής τών προσβαλλομένων πράξεων διατάξεις, 
ύπό τήν έννοιαν ότι άποκλείεται ή χορήγησις άναστολ.ής 
οσάκις ή έκτέλεσις τής έπί άκυρώσει προσβληθείσης πρά- 
ξεως έπιβάλλεται έκ λόγων γενικωτέρού συμφέροντος, οΐον 
άναμφισβητήτως συντρέχει είς τάς περί ών άνωτέρω περι
πτώσεις. Θεωροϋμεν σκόπιμον νά τονίσωμεν ότι τό μέτρον 
τοϋτο τής άπαγορεύσεως τής άναστολής άφορά έλαχίστας 
μόνον περιπτώσεις αίτινες -δεν ύπάγονται είς τήν άρμοδιότητα^ 
τοϋ διοικητικού δικαστηρίου μεταλλείων καί είς άς χωρεΐ 
μόνον αϊτησις άκυρώσεως, δοθέντος ότι κατά τών άποφάσεων 

■ τοϋ διοικητικού δικαστηρίου μεταλλείων χωρεΐ μόνον άναίρε- 
σις κατά τήν διαδικασίαν τής όποιας άποκλείεται ή χορήγησις 
άναστολής έκτελέσεως, "βάσει τών παγίων διατάξεων. Έκ 
παραλλήλου, όμως, ίνα μή χρονίζουν αί σχετικαί δίκαι ένώ- 

,-’πιον τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, λ.αμβάνεται διά τοϋ 
νομοσχεδίου ιδιαιτέρως μέριμνα διά τήν ταχεΐαν περαιωσιν 
τούτων, προσδιοριζόμενων κατά προτίμησιν · έ·»τός βραχυ- 
τάτης προθεσμίας καί άποκλειομένης τής άναβολής έκδικά- 
σεως είμή έν περιπτώσει άποχρώντός λόγου, έξασφαλιζο- 
μένης άμα τής ταχείας άποστολής τής δικογραφίας.

• - Άρθρον 27.
Πρόκειται περί μεταβατικής διατάξεως διά νά τακτοποιη

θούν θέματα σχετικά μέ τήν διαδοχήν τοϋ παλαιού καθεστώτος 
διά τών νέων τροποποιήσεων. - ν' ■' ν'.-' .' - '· '
• . · · Άρθρον 28.' ' ’

Προβλέπεται κωδικοποίησις είς ένιαΐον κείμενον τών δια
τάξεων τοϋ συνόλου τού Μεταλλευτικού Κώδικος. '

Έν Άθήναις τή 16 Ίανουαρίου 1976 
V Ό Υπουργός Βιομηχανίας

1 '» ννΚ,Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ‘ ·.'·;· '■'··' .<


