ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζί τού σχεδίου Xόμου ζερί ίδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογι
κών καί Μεταλλευτικών ’Ερευνών «Ι.Γ.Μ.Ε.».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί ϊδρύσεως ’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Με ταίλευτικών
’Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

Προς τήν Πουλί]»· τών Ελλήνων
Άρδρον 1.
1.
Σκοζός τοΰ ζροτεινομένου σχεδίου Νόμου είναι ή ίδρυΣύστασις.
σις «’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών ’Ερευνών»
(Ι.Γ.Μ.Ε.) εις άντικατάστασιν τοΰ ήδη ύζάρχοντος «Έδνικού !» 1. Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωζον ’Ιδιωτικού Δικαίου, ύζό
'Ιδρύματος
Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών Ερευνών»
τήν έζωνυμίαν «’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών
(Εθ.Ι.Γ.Μ.Ε.) διά την εντατικήν έρευναν τοΰ ορυκτοί
Ερευνών» (Ι.Γ.Μ.Ε.). άνήκον εις τό Κράτος, άζολαΰον διοι
ζλούτου τής χώρας. Ή Ινυβέρνησις άζοβλέζει, έτι ζεραιτερω,
κητικής καί οικονομικής αΰτοτελείας, λειτουργούν ζρός χάριν
εις τό νά καταστή τό έν λόγω 'Ινστιτούτου τεχνικόν χύτης
τοΰ Δημοσίου συμφέροντος καί κατά τούς κανόνας τής ιδιωτι
κής οικονομίας.
σύμβολου έζί τών σχετιζομένων μέ τήν ερευνάν και έκμετάλλευσιν τοΰ ορυκτού ζλούτου τής χώρας δεμάτων. Διά ζλε ι
2. Τό Ι.Γ.Μ.Ε. τελεί ύζό τόν έλεγχον καί τήν έζοζτείαν
στών διατάξεων, τότον τοΰ ’ νομοσχεδίου τούτου, όσον και
τού Κράτους, άσκουμένην ύζό τού 'Τζουργοΰ Βιομηχανίας. Ό
τής λοιζής μεταλλευτικής νομοθεσίας, ζροβλέζεται γνωμοδόΎζουργός Βιομηχανίας ζαρέχει ζρός τό Διοικητικόν Συμβού
τησις τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε., ζρό τής λή’ύεως άζοφάσεων έζί σοβαρών
λιου τού Ι.Γ.Μ.Ε. τάς άναγκαίας γενικάς κατευδύνσεις καί
οδηγίας διά τήν έν τό ς τής Κυβερνητικής ζολιτικής ζραγματοσυναφών -δεμάτων.
ζοίησιν τών σκοζών του.
Οι σκοζοί τοΰ Ινστιτούτου ορίζονται ρίδικώτερον εις τό άρ
δρον 3 τοΰ σχεδίου Νόμου, έκ τοΰ ζεριεχομένΚ^σΰ·- όζοίου
3. Τά στοιχεία Ι.Γ.Μ.Ε. άζοτελούν διακριτικόν τίτλον άνήσαφώς ζροκύζτει ότι, ό νέος ουτος ’Οργανισμός έχει ηύξημέκοντα άζοκλειστικώς εις τό ώς άνω ιδρυόμενου νομικόν ζρόνας αρμοδιότητας καί νέας δυνατότητας. Ή σημαντική αλ
σωζον, άζαγορευομένης τής χρησιμοζοιήσεως αυτού ώς έταιλαγή τοΰ σκοζοΰ τοΰ ’Οργανισμού άζήτει νέαν σύγχρονον όρρικής έζωνυμίας ή σήματος ή διακριτικοί τίτλου οίασδήζοτε
γάνωσιν κατά τά ζρότυζά άλλων αντιστοίχων ζεριζτώσεων,
έζιχειρήσεως.
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δεδοκιμασμένων εις ζαρομοίους τομείς κατά τά διεδνώς άκοΆρδρον 2. ι
'
λουδούμενα.
. \
Έδρα — Παραρτήματα.
^
7 2. Τό Ι.Γ.Μ.Ε; ίδρύεταο ώς Νομικόν Πρόσωζον ’Ιδιωτικού
Δικαίου διά νά έχη όλην τήν σχετικήν ευελιξίαν. Τά έσοδά
- 1. "Εδρα τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε. ορίζονται αί Άδήναί.
· .'·
του, άναφερόμεν-α εις τό άρδρον 13, βασίζονται κυρίως έζί τής
2.
Δύναται νά ϊδρύωνται ζαραρτήματα τού Ι.Γ.Μ.Ε. όζουκρατικής έζιχορηγήσεως καί έκ τοΰ Π ροϋζολογισμ-οΰ Δημο
δήζοτε έν Έλλάδι καί έν τή άλλοδαζή δι’ άζοφάσεως τοΰ
σίων ’Εζενδύσεων,χωρίς νά άζοκλείωνται καί άλλοι ζόροι, κατά
Διοικητικοί αύτοΰ Συμβουλίου, καδοριζούσης καί τούς όρους
τά είδικώτερον έκτιδέμενα εις τήν ίδίαεν διάταξιν.
συστάσεως καί λειτουργίας αυτών.
3. Εις τό άρδρο'ν 3 τονίζεται ότι ζρωταρχικός σκοζός τοΰ
Ή ίδρυσις ζαραρτημάτων έν τή άλλοδαζή τελεί ύζό τήν
Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ή έν γένει έρευνα τοΰ ορυκτοί ζλούτου τής Χώεγκρισιν τοΰ Τζουργοΰ Βιομηχανίας.
. ρας; Διά τοΰ άρδρου 5 τού σχεδίου Νόμου ζερί τροζοζοιήσεως
τοΰ Ν.Δ. 4433/1964 «ζερί Μεταλλευτικών ερευνών», κρίνει .
Άρδρον 3.
.
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ένδεδειγμένον, νά βοηδά εις- τήν ερευνάν μεταλλειοκτήτην,
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; τή -αιτήσει του καί δαζάναις του ή καί δαζάναις τοΰ Δημο
σίου, μερικώς ή όλικώς. Ή σχετική σύμδασις τοΰ ιδιώτου
'1. Τό Ι.Γ.Μ.Ε. έχει ώς σκοζόν τήν γεωλογικήν μελέτην
μετά τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε., δέον νά τύχη τής έγκρίσεως τοΰ Τζουρ-- τής χώρας καί τήνέρευναν τοΰ ύζογείου ζλούτου αυτής, έκτος
γοΰ Βιομηχανίας.
τών ύδρογονανδράκων, ζρός τοΰτο δέ ζροβαίνει εις γεωλογιΤό Ι.Γ.Μ.Ε. έκτελεί έζίσης έντολάς τοΰ Τζουργοΰ Βιομη- . κάς, ύδρογεωλογικάς καί μεταλλευτικάς έρευνας,, διά τών
χανίας δι’ έρεύνας κατ’ έφορμογήν τής ίσχυόύσης μεταλλευτι
ΰζηρεσιών του ή δι’ άναδέσεως εις τρίτους.
κής Νομοδεσίας.
2. Αί έρευνα: διεξάγονται' βάσει ζρογραμμάτων συντασσομέ4. Τό άρδρον 4 άναφέρεται εις τήν σύστασιν έζταμενων ύζό τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε., συμφώνως ζρός τάς διδομένας γενικάς
λοΰς Διοικητικοί Συμβουλίου, τά τής συνδέσεως' τοΰ όζοίου
κατευδύνσεις καί οδηγίας ύζό τοΰ Τζουργοΰ Βιομηχανίας. Τά
ορίζονται έν τώ ίδίω άρδρω, ένώ τά τής έν γένει λει
ζρογράμματα
ταΰτα έγκρίνονται διά Κοινής Άζοφάσεως τών
τουργίας του και αί συναφείς λεζτομέρειαι, δά όρισδοΰν διά
Τζουργών Συντονισμοί-.καί Βιομηχανίας.
κανονιστικών ζράξεων.
3. Πέραν τών ύζό τοΰ Μεταλλευτικοί Κώδικος ζροβλεζο5. Εις τό άρδρον 17 ζερί καταργήσεως τοΰ Εθ.Ι.Γ.Μ.Ε.
μένων ζεριζτώσεων, δ Τζουργός Βιομηχανίας δύναται νά άνακαδορίζεται ότι το Ι.Γ.Μ.Ε. ΰζεισέρχεται ώς καδολικός διάδο
δέτη εις τό Ι.Γ.Μ.Ε. ελέγχους, μελέτας καί γνωμοδοτήσεις
χος εις τά δικαιώματα καί τάς ύζοχρεώτεις τοΰ ΕΘ.Γ.Γ.Μ.Ε.
διά ζαν οΐκονομικοτεχνικόν δέμα τής μεταλλείας.
καί ρυδμίζονται τά τού ζροσωζικοΰ τοΰ χαταργουμένου
Εθ.Ι.Γ.Μ.Ε., λχμδανομένης μερίμνης διά τήν καταβολήν τής
4. Είδικώτερον βί σκοζοί τοΰ Ι.Γ.Μ.Ε. είναι:
νομίμου άζοζημιώσεως εις έκείνους, οίτινες τελικώς δεν ήδεα) Ή μελέτη τής γεωλογικής, δομής τής χώρας καί ή
λον έζαναζροσληφδή εις τόν νέον’Οργανισμόν.
·
σύνταξις γενικών καί λεζτομερών γεωλογικών, κοιτασματοΑυται είναι αί βασικαί γραμμαί τοΰ ιδρυτικοί τοΰ IJT.M.E.
λογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καί λοιζών χαρτών.
σχεδίου Νόμου, ύζό τοΰ όζοίου ζαρέχεται ή έξουσιοδότησις
- β) Ή γενική ερευνά τής χώρας διά συγχρόνων γεωλογι
οζως, διά κανονισμών, οίτινες δέλουσιν έκδοδή, κατόζιν έγ
κών, άερογεωφυσικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καί λοιζών
κρίσεως τοΰ 'Τζουργοΰ Βιομηχχ/ας, ρυδμισδοΰν. τά είδικώμεδόδων ζρός έντοζισμόν ώφελίμων καί έκμεταλλευσίμων ορυ
τερα δέματα, άτινα ανάγονται εις τήν διάρδρωσιν τών δέσεων,
κτών.
εις τό ζροσωζικόν τοΰ νέου ’Οργανισμοί, εις τά τών ζρομηδειγ) Ή άναγνώρισις, μεταλλευτική έρευνα καί μελέτη μεταλ
ών, εις τά τής οικονομικής διαχειρίσεως καί τά τής λειτουρ
λευτικών καί λατομικών ζεριοχών διά τών διαφόρων γενικών .
γίας τοΰ Διοικητικοί Συμβουλίου.
καί ειδικών συγχρόνων μεδόδων, ώς καί ή έρευνα ούρανιούχων
Τ’ ανωτέρω άζοτελοίν τό κύριον ζεριεχόμενον τοΰ, όζό τήν
κοιτασμάτων.
κρίσιν .τής Βουλής ύζοβαλλομένου, σχεδίου Νόμου.
δ) Ή έκζόνησις μελετών έκμεταλλεύσεως καί άξιοζοιή’Εν Άδήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1976
σεως δι’ έμζλουτισμοΰ καί άλλων μεδόδων τών" διαφόρων ορυ
Οΐ Τζουργοΐ
*
κτών ύλών τής χώρας ώς καί έφαρμογής συγχρόνων μεδόδων 1
Συν τονισμοί—Προγραμματισμοί '
Βιομηχανίας
ζοιοτικοΰ ελέγχου αυτών.
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Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
ε) Ή έρευνα καί μελέτη τεχνικών δεμάτων, άτινα ζροκύλ
'
Οικονομικών
ζτουν έκ τής γεωλογικής δομής κα,ί τών γεωλογικών φαινο
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