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σχεδίου Νομού «περί εκμέταλλεύσεως"~λατομείων
αδρανών υλικών και άπαγ'ορευσεως εκμεταλλεύσεων λατ·.νϊίί·Λ μαρμάρων εις περιοχήν Πεντελικοϋ ορούς».
77 ρύζ ?ή)' βονλην τό>ν Έλληναν
' νομικόν καθεστώς το διέπον τά τής εκμεταλλεύσεων
το. , λατομείων, έν γένει, μέχρι τού έτους 1970 οτε έδημοσ·. .9η το Ν.Δ. 433/1970 «περί λατομείων μαρμάρων»
τ ν κατάρτισιν τοϋ όποιου έπέβαλεν ή άνάγκη τής επί
,‘ολογικής βάσεως έκμεταλλεύσεως των Ελληνικών μαρ.ρων, άτινα λόγο» ποιότητος καί χρωματισμού είναι περι. ; τητα εις την διεθνή αγοράν, άναφέρεται είς τον μοναδικόν
. ιον 587/1915 «περί λατομείων» (ΦΕΙ£ 40 Τεύχος Α'
. ϊ ε 28-1-1915) καί τά εις έκτέλεσιν τούτου έκδοθέντα
λ. . τάγματα.
ί

ώστε νά άποφεύγωνται διενέξεις καί άντιδικιαι εις περιπτωσιν κατά τήν όποιαν δεν θά /τυνέτρεχον οί λόγοι χορηγήσεως
άδειας έκμεταλλ,εύσεως τού συγκεκριμένου λατομείου. ,Τέλ.ος ύπό τής διατάξεώς τής· παραγράφου 5 θεσπίζονται
έξαιρέσεις τού τιθεμένου κανόνος, περί άδειών έκμεταλλεύσεως καθ’ άς άφ’ ένός μέν παρέχεται ή δυνατότης χορη
γήσεως άδειας έκμεταλλεύσεως καί ύπό τού 'Τπουργού
Δημοσίων "Έργων καί δή διά λατομεία άπαραίτητα διά τήν
.έπιτάχυνσιν. τής έκτελ.έσεως τών δημοσίων έργων, άφ’ ετέρου
δέ εξαιρούνται τής άδειας έκμεταλλεύσεως τά δημόσιά
λατομεία άδρανών ύλικών, διά τά όποια οί άπαγορευτικοί
λόγοι τής λατομίας έρευνώνται προ τής έκμισθώσεώς των.
.'Τπό τού άρθρου 3 άπαριθμούνται αί περιπτώσεις άπαγορεύσεως χορηγήσεως άδειας έκμεταλλεύσεως, δπερ τελεί
καί έν συσχετισμό* πρός τόν ύπό τού άρθρου 2 έπιδιωκόμενον
σκοπόν..
.

Κατά το νομοθέτημα τούτο ή έκμετάλλευσις τών λατό
με ίων είναι έλευθέρα, μή ύποκειμένη εις άδειάν τινα της
Δημοσίας ’Αρχής. Κατ’ έξαίρεσιν απαιτείται τοιαύτη προκειμένου περί λατομείων κειμένων έντός άκτΐνος χιλιομέ-'
τρου άπό τών άκρων τών σχεδίων τών πόλεων, τών έχουσών
πληθυσμόν άνω τών 25.000 κατοίκων καί ήτις χορηγείται
έφ’ Οσον είς την εκμετάλλευσή τούτων δεν. άντίκεινται λόγοι
ασφαλείας ή άλλοι λόγοι δημοσίας ώφελείας.

Είδικώτερον ύπό τής παραγράφου 3 τού .έν λόγιρ άρθρου
προβλέπεται ή άπαγόρευσις έκμισθώσεώς δημοσίων λατο
μείων άδρανών ύλικών, έφ’ όσον συντρέχουν αί άπαγορεύσεις
τής παραγράφου 1, δι’ ό καί έτέθη έν παραγράφω 5 τού
άρθρου 2 ή έξαίρεσις τής άποκτήσεως άδειας έκμεταλλεύσεως
διά τά δημόσια λατομεία.
· ’

Είδικώτερον ύπό τών διατάξεων τών παραγράφων 2, 3
καί 4 προβλέπονται ή διάρκεια,τής άδειας,’· ή πάράτασις
ταύτης ώς καί ή δυνατότης άποκτήσεως άδειας έκμετάλλεύσεως ύ7τό τού ιδιοκτήτου τής λατομικής έκτάσεως,.
είτε ούτος είναι φυσικόν πρόσωπον, ε τε νομικόν πρόσωπον,
ώς Κοινότητες, Δήμοι κλπ. καί πρ·. τής καθ’ οίονίήποτε 1

περιπτώσεις έκμεταλλεύσεως λατομείων άδρανών ύλικών
άνευ τής κατά νόμου άδειας,'μή ύποκειμένων όμως είς τοι-.
αύτας ποινάς τών έχμετάλλευομένων τοιαύτα λατομεία
άνευ άδειας κατά τάς ρητώς·' έν τώ άρθρω τούτω άναφερο-'
μένάς περΐ7ττώσεις.· 'Ο σκοπός τής διατάξεώς ταύτης είναι '
προφανής.

'Τπό τού άρθρου 4 καθορίζεται ή διαδικασία τής ένδικου
Ό έπ’ έσχάτων όμως σημειωθείς οικοδομικός οργασμός 'προστασίας τού Ουτινος άπερρίφθη ύπό τής Διοικήσεως τό
αίτημα περί χορηγήσεως1 άδειας έκμεταλλεύσεως. ....7
συνεπεία τής μετά τήν λήξιν τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου
αύξήσεως τού πληθυσμού τών αστικών κέντρων, άμα δέ .
'Τπό τού άρθρου 5 έπεκτείνεταιή ύποχρέωσις έφοδιάσμού
καί ή έκτέλεσις πλείστων έργων .Δημοσίας ώφελείας, είχον
δι’ άδειας έκμεταλλεύσεως καί ύπό τών ήδη έκμεταλλευΡμέώς άποτέλεσμα την ένταντικωτέραν έκμετάλλευσιν λατο- <· νων λατομεία άδρανών ύλικών καθ’ άπασαν τήν χώραν
μείων προς άπόληψιν αδρανών υλικών καί τήν έκ τού λόγου
έξαιρέσει τής περιοχής ’Αθηνών - Πειραιώς, περί ής κατω
τούτου δημιουργίαν προβλημάτων, ιδία' άναφερομένων είς
τέρω ώς'καί ή διαδικασία τής ένδικου προστασίας τών μή
την ρύπανσιν της άτμοσφα'ίρας, είς τήν προστασίαν τού 'τυχόντων τοιαύτης άδειο·/.·,-.'' Υ -;\·
.· '
. φυσικού κάί πολιτιστικού περιβάλλοντος, άμα δέ καί είς τήν
■ . Περαιτέρω δέ πρός άπο φυγήν δημιουργίας, προβλημάτων,
προστασίαν τών μνημείων καί τών παραδοσιακών περιοχών τόσον'διά τάς έν λειτουργία λατομικάς έπιχειρήσεις, όσον
τής χώρας, ών ή έπίλυσις δεν δύναται νά έπιτευχθή ύπό τών
καί διά τάς είς άδρανή ύλικά άνάγκας τής άγοράς, παρέχεται
/διατάξεων τού προαναφερθέντος ναμοθετήματος. .cr, · : '
ευχέρεια έξακολουθήσεως τών-έργασιών, έπί "μίαν διετίαν,
των έπιχειρήσεων έκείνων, αίτινες δέν έτυχον τής ύπό τού
^ χΑόγω'των προεκτεθέντων προβλημάτων, ών ή καθυστέ
ύπό κρίσιν σχεδίου,Νόμου θεσπιζόμένης άδειας. -. AT
ρησή τής περαιτέρω έπιλύσεώς:·των θέλει έπιτείνη ταύτα,
ιδία είς τήν περιοχήν ’Αθηνών - Πειραιώς, έκρίθη σκόπιμον *. ί'Τπό τού άρθρου 6 έπιδιώκονται τά έν άρθρώ 5 διαλαμ
βανόμενα καί διά τούς, είς τήν περιοχήν ’Αθηνών -,Πειοαιώς
.Οπώς καταρτισθή ίδιον νομοθέτημα,' ρυθμίζον άποκλειστικώς
τά τής. έκμεταλλ.εύσεως λατομείων άδρανών υλικών καθ’ , έκμεταλλευομένούς λατομεία άδρανών ύλ'·'ών. ύ-υν-.,,μυυμέ
νων τών προθεσμιών κτήσεως τής σχε....ή; αδείας, άσκήσεως
άπασαν τήν χώραν.
Κ ·■..·» ··'- ·
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ένδικων μέσων καί παραμονής τούτων έν τή περαιτέρω
». Λεραιτέρω έκρίθη. σκόπιμον όπως είς τό νομοθέτημα,
έκμεταλλεύσει , είς περίπτωσιν μή χορηγήσεως ύπό τής
κατ’έξαίρεσιν, περιληφθουν,' λόγω τού κατεπείγοντος, καί
Διοικήσεως τής πέρί ής ό λόγος άδειας. Ή σύντμησις τών
διατάξεις διά τήν προστασίαν τού Πεντελικού όρους, έκ τής,,
προθεσμιών κρίνεται έπιβεβλημένη πρός άποτροπήν περαι
έκμεταλλεύσεως τών λατομείων μαρμάρων καί δή τών κειμέ
τέρω δυσμενών έπιπτώσεων έκ τής λατορίεύσεως, λόγω τής
νων είς τό τμήμα τό έμφανές έκ τής πόλεως τών ’Αθηνών.
πάρατηρουμέ-ης έντατικώτσ νης έκ,....αλλεύσεως τών έντός
ΰΆΑν αλ,υ τ ικ ώ τ ε ρ ο ν αί διατάξεις’ τού ύπό κρίσιν σχεδίου
τής περιοχής /ταύτης κειμένων λατομείων.
Νόμου έχουν ώς άκολούθωξ :
.
■ ' ’
Ή, ύπό τού σχεδίου Νόμου, προβλεπομένη περιοχή
.’ 'Τπό τού άρθρου 1 ορίζεται, προς άρσιν οίασδήποτε
’Αθηνών — Πειραιώς περικλείεται μεταξύ τών όρέων 'Τμητάμφιβολίας κατά τήν έφαρμογήν τού Νόμου, ή έννοια τών
τού,- Πεντέλης, Πάρνηθος, Αιγάλεω ,καί τών άκτών τού
άδρανών ύλικών.
·
Σαρωνικού Κόλπου,'προσδιορίζεται δέ αυτή διά συντεταγμέ
νων πρός αποφυγήν πάσης άμφισβητήσεως.
'Τπό τού άρθρου 2 θεσπίζεται ώς προϋπόθεσις διά τήν
έκμετάλλευσιν λατομείων άδρανών, ύλικών ή χορήγησις ',·; ι.'Τπό τού άρθρου 7 παρέχεται ή δυνατότης είς τόν.'Τπουρύπό τής Διοικήσεως άδειας έκμεταλλ.εύσεως. καί ήτις είναι γόν Βιομηχανίας νά άκυρώσή χορηγηθείσαν άδειαν έκμεταλ
ανεξάρτητος τής ύπό τών κειμένων^ διατάξεων προβλεπομέ-; λεύσεως, έντός όμως βραχυτάτης προθεσμίας 4 μηνών,·
νης τοιαύτης διά τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν, μηχανόλ.ογικών
άμό τής έκδόσεώς της, έφ’όσον ήθελον διαπιστωθή λόγοι
εγκαταστάσεων. . ,
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δικαιολογοΰντες τήν μή χορήγησιν ταύτης.
*
*
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'Η τοιαύτη άρμοδιότης τού 'Τπουργού Βιομηχανίας κρί'Τπό τής διατάξεώς έπιδιοΥ-γ' α ή άντιμετώπισις τών
νεται σκόπιμος, .'ίνα ύφίσταται καί ύπέρ τής Διοικήσεως
προβλημάτων τών δυναμένων ν. οι, ουργηθούν έκ', τής
έκμεταλλ.εύσεως λ.ατομείων άδρανόιν υλικών καί ή διασφάδεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας.
λισις τής άπροσκόπτου λειτουργίας τούτων.
V 'Τπό τού άρθρου 8 ορίζονται αί έπιβαλλόμεναι ποιναί είς
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Ύπό' του άρθρ'ου-9 καθιερόϋτάι, τό πρώτον* ή' δ^α^τη'^Ι^τοΰ άσκοϋντος τήν άστυνομί.χν των μεταλλείων^καί λ.ατομείωνζ
καθορισμού υπό της Δίο'ικήσέως περιοχών καθ’ άπάσαν τηναρμοδίου Έπιθεωρητου Μεταλλείων. ‘Ο σκοπός των διατάί
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διασφαλίζεται άπό πάσης μελλοντικής όχλήσεως, δοθέντος
ότϊρ.τδ'ράν,προβλέπεται ρητώς ή -—κ·^·· >··'.·**■***,.
κατοικιών και πασης φυσεως κτισματοϋ σχεδίου πόλεως η λή δημιουργία άνεξαρτήτου ρυμοτομίεςζ:? Διά κου άρθρου 13 διατηρείται, ή ισχύς-διατάξεων τινωκ
κοϋ,.σχεδίου. έντος τών; περιοχών καί έκτος τούτων είς &π6φ*τ0ν !pv ,587/if
στασιν( 500 μέτρων άπό τής όριογραμμής αυτών, τό“
,
οί απαγορευτικοί λόγοι! τής λατομίας οί άπαοιθμούμένόίΐ'π
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ώς" δημόσιας ώφελέίάς,Γκαί (^γχρόνως παρέχεται ή δυ^ατότης!., παΡ^ετ“ ?
α7*ϊ0Ρευ,σε“< ^ λειτουργίας λμάποίλλοτριώσέώς^ξένων ιδιοκτησιών ' κειαένων έντός ' ^,τομειου, δια.λόγους αρχαιολογικούς, συγκοινωνίας, εζωρα^
έκτύς 'τών'περιοχών τούτων διά την έκτέλε'σιντών έν άύτώνλ
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^ατάτείνέι^άποκΚείσ^ώς καί ^ μόνον, είς ^^«ξυκί^^
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τό'_λάτομεΐον 'καί ύπέρ' τοϋ Δημόσίόυ.γε .
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'προνομιακή ιΐεταχείρίσίς'ύττέρ τών έκ τής τοιαύτης άπαγο-·
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δικαίωμα συμμέτοχης σα έχουν αποκλειστικός και μόνον
λευομενοι λατομεία, οίτινες. δεν ετυχον ,της κατα νόμον ν r j
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αδείας των εν^ εκμετα/λευσει^τελουντων λατομείων ™ν
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>·. T-» ·ό*"τοϋ ενός έτους; υπό προσώπων μή έμπΐ7Γτ6ντων είς την ώς
των ευεργετικών, τοιουτων, επιδιώκεται ή κατα προτιμησινάνω ^γορ^ διά φ έκμίσθωσιν τών λάτο^ίων ·-—-'·
αποκαταστασις εκμεταλλευόμενων λατομεία, ο!^ οποίοι λόγφ.
Δημοσίου,λκατά τάς ίσχυούσας διατάξεις:
του μηχανικού έξοπλισμου, τον οποίον ήδη διαθέτουν καί.'..
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τής έμπειρίας των θά δυνηθοΰν νά καλύψουν, έντός βραχέος δ: ■ °?°ν" «9°Ρ? τά«; διατάξεις τών άρθρων 15 .καί 16 ό
___r
______
ι____:.· τάς είς άδρανή
Λί-_... - υλικά,
a .» / _
-r σκοπος τούτων, ως έκτηςδιατυπωσεως των, είναι προφανής.
χρονικού
διαστήματος,
άνάγκας, τής
Είς, τούς άνωτέρω έν γενικαΐς γραμμαΐς έκτεθέντας σκο
άγοράς.-:'
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πούς άποβλέπει το προτεινόμενον σχέδιον νόμου, δπερ
Τέλ,ος ύπ τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπετα1
έχομεν την τιμήν νά θέσωριεν υπό την κρ’ίσιν/ύμών και νά
ότίζ τά υπό του Δημοσίου είσπραττόμενα μισθώματα έκ τών
παρακαλέσωμεν .διά · τήν έπιψήφισιν τούτου."
λ ϊ'
λ
ώς άνω λατομείων^ διατίθενται άποκλειστικώς καί μόνον
ν_Έν Άθήναίς τη 31, Μαίου 1976 '·

