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Έπί τοΰ <τχβ2ίου Νόμου «περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως' Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων προς τόν σχοακινήτων προς τον σχοπον άνευρέσεως, έκμεταλλεύσεως, ----- πδν άνευρέσεως, έχμεταλλεύσεως, μεταφοράς κσί άποθημεταροράς και αποθηκευσεως υδρογονανθράκων καί συμχεύσεως υδρογονανθράκων καί συμπληρώσεως διατάξεών
πληρώσεως διατάσεων τινων τοΰ Μεταλλευτικού Κώδικος».
τινων τοΰ Μεταλλευτικού Κωδικός.
Προς την Βουλήν των *Ελλήνων
Άρθρον 1.
Διά τήν ύποβοήθητιν "ήί ε~'.ίιωχομενης εις την Χώραν μας
άνχπτύξεως τής βιομηχανίας του πετρελαίου, τόσον εις την
1. Επιτρέπεται ή υπέρ τοΰ Δημοσίου ή τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Πετρελαίου Άνων. Εταιρείας (ΔΕΠ) άναγκαφάσιν τής έρευνης προς άνακάλυψιν χα! έξορύξεως των άναστική άπαλλοτρίωσις αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή ή εις
καλυρθησομένων υδρογονανθράκων, όσον καί εις , την φάσιν
βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έρ’ όσον
τής, προς περαιτέρω κατεργασίαν ή χαι μετ' -αυτήν, μεταφο
τά ακίνητα ταΰτα είναι αναγκαία διά τάς γεωτρήσεις, έγκαράς χα: αποθηκευσεως τών αρχόντων πετρελαίου έν γένει,
ταστάσεις καί λοιπάς έργασίας χαί έργα έρεύνης χαί έχμε
απαραίτητος είναι ή νομοθετική πρόβλεψις τής ίυνατοτη'.ος
ταλλεύσεως κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κειμένων έντός
άποκτήσεως τών άναγχαίων διά τάς σχετιχάς έργατίας χαϊ
τής Χώρας καί τών κατά τό άρθρον 148 παρ. 1 τοΰ Μεταλέγχαταστάσεις ακινήτων καί ϊι’ αναγκαστικής άπαλλοτριώλευτικοΰ Κωδικός περιοχών ή δι’ έγκατάστασίν πετρελαιαγω
σεως έν ανάγκη.
Ύπό τής κείμενης νομοθεσίας (άρθρον 128 τοΰ Μεταλλευ γών μεταφοράς καί δεξαμενών αποθηκευσεως ύδρογονανθρά- .
κων εγχώριας ή άλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων κατερ
τικού Κώδικος, άρθρον 29 τοΰ Ν. 3948/59 «περί άναζητήγασίας, περιλαμβανομένης τής διυλίσεως, τών υδρογονανθρά
σεως, έρεύνης χαί εχμεταλλεόσεως ύδρογονανθράκων» τό ανω
κων τούτων, ώς καί ακινήτων δπωσδήποτε άναγχαίων διά τήν
τέρω ·5·εμα ρυθμίζεται όλως άνεπαρκώς, ουδόλως δέ προβλέέξυπηρέτησιν τών ανωτέρω εγκαταστάσεων, τών σκοπών τού
πεται ίυνατότης κηρύξεως άπαλλοτριώσεως υπέρ τής Δημο
των συνιστώντων 'σκοπούς δημοσίας ώρελείας.
αίας Έπιχειρήσεως Πετρελαίου, προς την όποιαν δύνατάι τό
2. Ή κατά τήν παρ. 1 άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται δι’ άποΔημόσιον, κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 87/1975, να παιραχωράσ’εως τών Υπουργών Οικονομικών καί Βιομηχανίας καί
ρή αποκλειστικόν δικαίωμα έρεύνης χαί έκμεταλλεύσεως ύδροδιέπεται κατά τά λοιπάύπό τών διατάξεων τοΰ νομοθετικούγονανθράχων εις ώρισμενας έκάστοτε περιοχάς τής -Χώρας.
διατάγματος 797/1971
«περί άναγκαστικών απαλλοτριώ
Την κάλυψιν τοΰ ανωτέρω χενοΰ τής νομοθεσίας επιδιώκει
σεων»,
εξαιρέσει
τής
παρ.
3 τοΰ άρθρου 1 αΰτοΰ.
κατά βάσιν τό παρόν σχέδιον Νόμου, έπί τών κατ’ ίϊ'αεν διατά
ξεων τοΰ όποιου σημειοΰνται τά ακόλουθα:
. 'Αρθρον 2.
. Τό άρθρον 1 τοΰ νομοσχεδίου έπιτρέπει την υπέρ τοΰ Δημο
σίου ή τής ΔΕ.Π. άπαλλοτρίωσιν ακινήτων απαραιτήτων διά
Αί διατάξεις τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 166/1938 «περί
πάσας τάς εργασίας καί τά έργα έρευνης χαί έκμ-εταλλεΰσεως
άπαγο ρεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους κλπ. περί ο- ;
ύδρόγονανθράκων, ώς χαί διά την έγκατάστασίν πετρελαια
χάς» δεν έχουν έραρμογήν έπί κτήσεως ύπό τής ΔΕΠ, διά
γωγών χαί δεξαμενών άποθηκεΰσεως, όριζει δέ ότι ή άπαλδικαιοπραξίας έν ζωή ή αίτίρ θανάτου ή δι’ άναγκαστικής
λοτρίωσις κηρύσσεται πάντοτε ΰπό τών Υπουργών Οικονομι
άπαλλοτριώσεως κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, έμπρακών και Βιομηχανίας.
γμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων έπί ακινήτων αναγκαίων
‘/’Το άρθρον 2 τοΰ νομοσχεδίου έπιτρέπει την ύπό τής Δ.Ε.Π.
διά τάς κατ’ άρθρον 1 τοΰ παρόντος εργασίας, έργα καί
άπόκτησιν τών άναγχαίων διά τάς έργασίας έρευνης χαϊ έχμεεγκαταστάσεις.
ταλλεύσεως υδρογονανθράκων άχινήτων’ χαί άν έτι ταντα
Άρθρον 3.
εύρέσχονται εις παραμεθορίους περιοχάς, όπου ισχύει δ Α/Ν.
Αί διατάξεις τών άρθρων 38, 39 καί 40 τοΰ Μεταλλευ
1366/ι1938.
^
τικού Κώδικος, εφαρμόζονται άναλόγως έπί προσω'ρινής χαταΤο άρθρον 3 τοΰ νομοσχεδίοο προβλέπει τήν άνάλογον εφαρ
μογήν τών άρθρων 38, 39 καί 40 τοΰ Μεταλλευτικού ,Κώδι- ,λήψεως έδαρών αναγκαίων διά τήν διεξαγωγήν προκαταρ
κτικών διά γεωλογικών ή γεωρυσικών μεθόδων' αναζητήσεων
χος έπί τών έργασιών άναζητήσεως χαϊ έρεύνης προς άναχά•ή
διά γεωτρήσεων ερευνών προς- άνακάλυψιν κοιτασμάτων
λυψιν κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ώς χαϊ έπί τών εργα
υδρογονανθράκων,
ώς'καϊ έπί προσωρινής καταλήψεως έδασιών κατασκευής πετρελαιαγωγών χαϊ δεξαμενών άποθηκεύρών προς έκτέλεσιν έργασιών έγκαταστάσεως τών κατά τό
σεως προς διευχόλυνσιν πασών τών έργασιών τούτων.
άρθρον 1 τοό παρόντος πετρελαιαγωγών καί δεξαμενών άπο
Τέλος διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ νομοσχεδίου συμπληροΰται ή
θηκεύσεως.
διάτα'ζις τής περιπτώσεως ε' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 172
*. ·
Άρθρον 4. .
τοΰ' Μεταλλευτικού Κωδικός κατά τρόπον ώστε νά δριζηται
καί αναπληρωτής τοΰ έκ τών μελών τοΰ Δι-οικητιχοΰ Δικαστη
ρίου Μεταλλείων Καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου.
Έν Άθήναις τή 12 Μαιου 1976
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Ή περίπτώσις ε'τής παρ.Ί τοΰ άρθρου 172 .τοΰ Μεταλ
λευτικού Κώδικος ως -άντικατεστάθη διά τοΰ άρθρου 23 τοΰ
Ν. 273/1976 «περί τροποποιήσεως τοΰ Ν.Δ. 4433/64 «περί
μεταλλευτικών έρευνών τοΰ Δημοσίου καί άλλων τινών μεταλ
λευτικών διατάξεων», άντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«ε) Έξ ένός Καθηγητοΰ τοΰ .’Εθνικού Μετσοβίου Πολυ
τεχνείου, μέλους τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής ΤΛλάδος,
σχετικής είδικότπτος, δριζομενου μετά’'· τοΰ άν απλήρωτου του
ύπό τοΰ οικείου Πρυτάνεως».

