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Τέλος αϊ διατάξεις τού Σχεδίου είναι διατυζωμέναι έ/
τώ
ζλαισιω τοϋ Συντά·ματος. καί τών κειμένων νόμων, οι δε
Έζί τοΰ σχεδίου Χόμου~«ζερί έκμεταλλεόσεως λατομείων ϋζ’ αυτών έζιόαλ/.όμενοι ζερ'.ορισμοί έζί τής ατομικής ιδιο
//ρός τήν βουλήν ιών Ελλήνων
κτησίας δέν ύζερίαίνου/ τούς έζιτρεζτούς τοιοότους διά δημοτίχ/ ώσέ/,ε:αν.
Άζό. ζολλοϋ άνεγνωρίσ·3η ή ανάγκη its ή, άζό τού έτους
Άναλυτικώτερον αί διατάξεις τού ΰζό κρίσιν σχεδίου Νό
1915 δυνάμει τού Ν. 587, ίσχόουσα Νομο-όεσία ζερί λατομείων
μου έχουν ώς άκολοό·3ως:
δέν δόναται νά άνταζοκριΑή είς τήν όλονεν έξελισσομενην τε
Γό Νομοσχέδιου διαιρείται είς οκτώ κεφάλαια.
χνολογίαν καί είς τήν οικονομικήν σημασία'/, ήν άζέκτησαν
Αιά τών διατάξεων τών άρ-3ρων J—3 τού κεφαλαίου Α*
ιδία κατά τελευταία έτη αί λατομικαί όρυκταί ϋλαι, ζλείστα:
διατυζούνται γενικαί διατάξεις, διά τών όζοίων διά ζρώττ,ν
τών όζοίων δέν άφίσταντα: τής το*, αυτής των μεταλλευμάτων.
φορά/ αϊ λατομικαί όρυκταί ΰλαι κατατάσσονται εις τρεις
Έξ έτέρου ή ανάγκη ζροστασίας τού ζεριβάλλοντος, ή διακατηγορίας, ήτοι είς τήν κατηγορίχ/ τών ίιομηχχ/ικών ορυ
φόλαξις αρχαιολογικών μνημείων καί τουριστικών εγκατα
κτών. εις τήν κατηγορίχ/ τών μαρμάρων καί είς τήν κατη
στάσεων έξυζηρετουσών τό δημόσιον συμφερον, όσάκ:ς τούτο
γορίαν τών άδρχ/ών υλικών, ατινα ώς άνεφέρ·3η ανωτέρω
είναι ΰζέρτερον τής Χατεμίας. άΧΧά καί λόγο: ασφαλείας τών
ρυ-ύμίόο-νται ύζό τού Νόμου 386/1976. ώς ουτος σ-μζληρούέργαζομένων έν τείς Χατομίε'.ς καί γενικώτερον τών ζ·ριτα: και ΰζό τών διατάξεων τού ζαρόντος Σχεδίου Νόμου.
οίκων καί διάβασών. ζεριζτώσεις αιτινες δεν άτ/τιμετωζίζο·.Έζίσης είς έκαστη·/ κατηηζρίχ/ χ/αφέροντχι ενδεικτικούς
τα: λυσιτελώς ΰζό τής ίσχυοόσης νομοθεσίας, έζιτακτικήν
αί ύζαγόμενα: εις ταότην όρυκταί ύλαι, ζροόλέζεται δέ έν
καθιστούν τήν ανάγκην τής άναμροφώσεως ταότης δάσε: τών
ταύτώ καί ή διαδικασία αρσεως αμφιβολίας ζερί τής ΰζασημερινών δεδομένων.
γωγής λατομικού όρυκφού- είς μίαν τών ώς άνω κατηγοριών
καί τέλος διατηρείται ή ΐσχόουσα άχρι τούδε αρχή, κα-3’ ην
Ή μέχρι τού έτους 1970 νομοθεσία συλλήβδην ρυθμίζει τά
τό δικαίωμα τής έκμετα/λεόσεως τών λατομικών ορυκτών
τών λατομείων. άνευ οόδεμιάς-διακρίτεως τών έξορυστομένων ορυκτών εις κατηγορίας, καί σύδεμίχ/ άδειαν άζαιτεί εκ! υλών κέικτηται ό ιδιοκτήτης τού εδάφους εις τό όζοίον άζανμέρους τής Α:ε:κήσεως διά τήν έκμετάλλευσιν τών Χατεμ:κών. τώνται αΰται.
ορυκτών έν γίνε·.. Ή τοιαότη όμως ρόθμισις δεν θά ήϊόνατο
__Α:ά_ιών. δ:ατάξεων_τών άρόρων 4^— 10 τοϋ_Κεφαλαίου.
νά ύζοστηριχθή ότ: ζρεήγαγε τήν Χατεμίχ/, δι' ό καί έν έτε.ι. Β’. ·3εσζ·ζετα·. ώς ζροϋζό-3εσις, διά τήν έκμετάλλευσιν λα
1970 δ:ά τού Ν.Α. 433 «ζερί έκμεταλλεόσεως λατομείων μαρ
τομείων βιομηχανικών ορυκτών καί μαρμάρων, ή ζροηγουμένη
μάρων» ‘άζεχωρίσθησαν τών λατομικών ορυκτών υλών "τά' σ.-.έκτησις
άδειας έκμεταλλεόσεως. χορηγούμενη ΰζό τής
μάρμαρα. ΰζαχθέντα διά τού ώς άνω νομοθετήματος είς, έίίχ/'1 Διοικήσεως καί κχ3ορ?",οντα: συγχρόνως ή διαδικασία καί ·. ά
ρόθμισιν άτζαιτηθείσης δ:ά τήν έκμετάΧλευσ:ν τούτων αδείας,ή άζχ.τοόμενα δικαιολο-ητικά διά τήν χορήγησιν ταότης. Η
/ερηγεσμένης ύζό ώρισμένας ζροϋζοθέσεις ΰζό τής Διοική-” τοιαότη άδεια είναι λως άνεξάρζητός τής ΰζό τών κειμέ
σεως. * . . ■.............. ... ■ ■ νων διατάξεων ζροβλεζομένης διά τήν εδρυσιν καί λειτουρ
Βεβαίως τ5 .ομοθέτημα τούτο δεν ήδυνή-θη νά άνταζοκριθή
ζλήρως είς τούς ΰζ’ χυτού τεθέντας στόχους καί ιδία τής
έζ: ορθολογιστικών βάσεων άξιοζοιήσεως, έζακόλου-3ον τής
όζοίας θά ήτο τά ελληνικά μάρμαρα τά όζοίη, σημειωτέο·/,
λόγω ζοιότηζος καί χρωματισμού είναι ζεριζήτητα είς τήν
διεθνή αγοράν, νά καταστούν ζέραν τών άλλων ωφελειών καί
ζολΰτ:μα διά τήν Εθνικήν Οικονομίαν έξαγώγεμα ζροϊόντα.
Ανεξαρτήτως όμως τών x/ωτέρω και έν:α·. διατάξεις τού
έν λόγω νομοθετήματος έκηρθχθησαν ΰζό τού ΣτΕ ώς αντι
συνταγματικά!, γεγονός όζερ έζέφερε. τήν αναστολή/ τής
δραστηριότητες είς τόν τομέα τής έκμεταλλεόσεως τών μαρ
μάρων.
.. Εσχάτως δ:ά τού Ν. 386.Ί976. άναςερεμένων αζοκλειστικώς είς τά τού τρόζοα έκμεταλλεόσεως τών άδρχ/ών υλι
κών, έγένετο μία άξ'.όλογος ζροσζάθεια εκσυγχρονισμού. τής
νομοθεσίας ζερί λατομείων, αλλά μό·/ον διά τήν κατηγορίχ/
τών άδρχ/ών Ολικών.
(Ετως έν oil; τών ανωτέρω ήχθημεν είς τή- κατάρτ:σ:ν
σχεδίου Νόμου «ζερί έκμεταλλεόσεως λατομείων» δ:ά τών δια
τάξεων τού όζοίου. έν συσχετίσμώ καί ζρός τάς. διά τού ζαρόντες Σχεδίου, συμζληρουμένας διατάξεις τού ώς^χ/ω Νό
μου 386/1976. ζροσδοκίτα: ή έζιτυχης, βάσει τών σημερι
νών τεχνολογικών καί οικονομικών δεδομένων. ρόθμισις ’τών
θ-εμάτων τών χ/αςερομένων είς τά τής έξορόξεως καί έκμε
ταλλεόσεως άζχ/των τών· ορυκτών υλών τών μή θεωρούμενων
ώς μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών ορυκτών ΰζό τών διατά
ξεων τού ΐσχόεντος Μεταλλευτικού Κώδικες.

γίαν μηχχ/ολογικών έγκαταστάσεών. ·’
• Μεταξύ, τών δκκαιολογητικών ζροέλέζονται καί ή ΰζοβο) η
οίκονομοτεχν:κής μελέτης καί μελέτης ζροστασίας τού ζεριβάλλοντος (ός καί τά στοιχεία άτινα δέον νά διαλαμβάνονται
είς χότάς. Αί μελέτα·, χόται άζοτελούν βασικά στοιχεία διά
τή/ έ'/.ίοσιν τής -αέτουμένης άδειας έκμεταλλεόσεως.
Αιά τών ώς άνω ο·καιολογητικών χ/.οζείται. διά μεν τή;
ζρώτης μελέτης ή ΰζοβοΧή είς τή/ Αιοίκησιν στοιχείων βάσει
τών όζοίων αύτη -5ά μερφώση γ/ώμη/ ζερί τής οικονομική;
σημασίας τής έκμεταλλεόσεως τοΰ λατομείου διά δέ τής δε-τέρας ή άντιμετώζισις τών τυχόν έκ τής έκμεταλλεόσεως
καί τών ερευνών ζροξε·/η·3ησομέ·/ων άλλχ;ών τών βασικών
χαρακτηριστικών τού ζερ:βάλλο·/τος.
Περαιτέρω, έν οψει ότι ή σχετική αίτησις μετά τών ζροβλεζομΐνων δικαιολογητικών ύτοί άλ)-ο·/τα: «είς τόν οέκείον
Νομάρχην, όστις διαβιβάζει ταύτα είς τόν 'Τζουργέν Βιομηχχ/ίας καί ’Ενέργειας, ζροβλέζεται ότι ουτος ίκ-3έτει καί
τάς άζόψεις του ζερί τής χ/.οζιμότητος τής λειτουργίας :ού
συγκεκριμένου λαταεείου. όις καί γένικάς ζληροφορίας ζερί
τών τυχόν δυσμενών έζιζτώσεων. * αίτινες ή·3ελον ζροξενη·3ή
έκ της λειτουργίας τού λατομείου τούτου, είς τά χαρακτη
ριστικά τού φυσικού ζεριβάλλσ/τος, είς αρχαιολογικά μνη
μεία, τσυριστικάς εγκαταστάσεις ή άλλα δη;ιοχίας ώφελείας

Έφ’ όσον έκ τών ΰζοβλη-3έντων δικαιολογητικών και άζόψεων τού οικείου Νομάρχου ό Ύζουργός Βιομηχχ/ίας καί
Ενέργειας ή·3ελε διαζιστώσει ότι έκ τής έκμεταλλεόσεως τοΰ
λατομείου -3έλού-/ δημιουρί.'ηόή) κίνδυνοι τής ζωής ή βλάβη
Έζίσης έζισημαίνεται ότι διά τού ΰζό κρίσιν σχεδίου Νό
τής ύγείας τών ζεριοίκ/ον, ίλάβαι είς αρχαιολογικά μνη
μου ζαρέχεται έξευσιεδότητις κωδικοζοιήσεως τών ζερί λατο- ’ι μεία καί εις τουριστικάς εγκαταστάσεις καί τοιαύται είς δη
μείων διατάσεων, τοιαύται όμως διατάξεις θά’ ϋςίστανται
μοσίας ώφελείας έργα., άρνείται τήν χορήγησιν τής σχετι
μόνον αί τού Νόμου 386/1976, δεδομένου ότι άζασαι αί άχτι
κής άδειας έκυεταλλεόσεως. 'Ομοίως άρνείται τήν χορήγττούδε ίσχόουσαι λοιζαί διατάξεις καταργούνται διά τού ΰζό σιν άδειας είς αέριοχάς- χα ο ακττ;: σ·3 ε: - α ς. κατ’ εφαρμογήν
κρίσιν σχεδίου Νόμου.
γ.
*
. :
τών κειμένων διατάξεων, ώς ιδιαιτέρου ζολιτιστικού ένδια—φέρα/τος καί-φυσικού κάλλους, έσ’ όσο·/ έκ τής έκμεταλΌύτω,’ κωδικοζοθυμένων τών διατάξεων, τού ΰζό κρίσιν
λεόσεως τών έν αόταίς λατομείων ή-3ελον ζροξενηθή βλάβαι.
σχεδίου Νόμου μετά τών τού Νόμου· 386/1976 είς εν ενιαίο·/
αί όζοία: δέν ·3ά ήτο δυνατόν νά άζόκαταστα·3ούν ίκχ/οζοιηκείμενον *3ά καταστή ευχερής ή εφαρμογή, ΰζό ζάντων,’ τής
τικώς, έκτιμωμένης ζρός τούτο” καί τής οικονομικής, διά τήν
ζερί λατομείων έν γίνε; νομοθεσίας.’
·
. ’.
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ρ ^ r »·ιΕ-Δνικήν Οικονομίαν, σημασίας,-τήν όποιαν ** «/.ΐ
χ-Δησόμενον όρρκτόν.
Ηιδικώτερον ύπό τών διατάξεων τού άρ-Δρου 10 παρέχεται
ή δυνατότης
διενεργείας ερευνητικών ή άλλων εργασιών,
ο/ποσκοπουσών εις τήν. διαπτίστωσιν β'.'.;χηχανr/.ών ορυκτών η
μαρμάρων, άνευ τής ύπό τών διατάξεων τού παρόντος κεφαλαίου προβλεπομένης άό ε!α ς έκμετ αλλεύσεως, άπαιτουμένη;
όμως τής συναινέσεως τού ιδιοκτήτου τού εδάφους.
Αιά τής διατάξεως ταύτης σκοπείται ή ευχερής καί
πολλαπλών διατυπώσεων διερεύνησις τής Χώρας, προς
πίστωτιν τής ύπάρξεως λατομικών ορυκτών, περί ιόν
τέρω.
)

ά/ιυ
διαανω
·
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Ο χρόνος τών τοιούτων ερευνών είναι περιωρ ισμένος κα;
δύναται αύται νά άπαγορευ-Δούν ϋττο τού αρμοδίου Έπι-Δεω-·
ρητού Μεταλλείων, έφ’ όσον ή-Δελον διαπιστω-Δή ύπ αυτού
οτε προξενούνται βλάβαι εις αρχαιολογικά μνημεία, τουρι
στικά; εγκαταστάσεις ή άλλα δημοσίας ώφελείας έργα ή σο
βάς αί αλλοιώσεις τών χαρακτηρ-ιστr/.ών τού φυσικού περι
βάλλοντος ή ότι ύπό το πρόσχημα τών ερευνών διεξάγεται
εκμετάλλευσις.
Αιά τών διατάξεων τών άρ-Δρων 11 — 16 τού Κεφαλαίου
Γ'. πρ οβλέπονται τά τής έποπτείας καί τού ελέγχου τής έκμεταλλεύσεως τών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρ~μάρωνΤ ώς καί ΙαΤ κυρώσεις, διά την περίπτωσιν λειτουργίας
λατομείου άνευ τής ύπό τών διατάξεων τοΰ Κεφαλαίου Β'.
προβλεπομένης- άδειας έκμεταλλεΰτεως, ϊ'.ά παραβάσεις τών
κειμένων νόμων καί τών έκάστοτε ίσχυουσών κανονιστικών δια
τάξεων ώς καί διά περιπτώσεις μή συμμοροώσεως τών εκμε
ταλλευόμενων λατομεία πρός τά ύπό τοΰ Έπι-Δεωρητού Mkταλλείωνν υποδεικνυόμενα μέτρα έκμεταλλεΰσεως.
'Ομοίως προβλέπονται, κυρώσεις οσάκις ή έκμετάλλευσις
λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, ένεργείται ύπό
τοιαύτας συν-Δήκας. ώστε νά άπειλήται σοΰαρώς ή κανονική
οικονομική άπόδοσις τού λατομείου ή ή δυνατότης τής περαι
τέρω κανονικής έκμεταλλεΰσεως τούτου. Επίσης επιβάλλεται
ύποχρέωσις υποβολής δελτίου δραστηριότητες ή ίηλώσεως
απραξίας ύπό .τού έκμεταλλευομένου τό λατομείο·/, βάσει τών
οποίων ή Λιοίκησις νά έλέγχη εάν ή επιδεικνυόμενη δραστηριότης είναι ή ένδεδειγμένη ή εάν ή απραξία είναι δεδικαιολογημένη.
Περαιτέρω ύπό τών διατάξεων τού παρόντος Κεφαλαίου
καί δη τού άρ-Δρου 16 αυτού παρέχεται ή δυνατότης όπως, δι1
άποφάσεως τού Υπουργού Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας, άνακαλήτα: ή τροποποιήτα: κατά τό περιεχόμενο·/ αυτής χορηγηνείσα άδεια έκμεταλλεΰσεως, κατά την έν τώ άρ-Δρψ τούτω
διαδικασίαν, έφ’ όσον κατά την διάρκειαν τής έκμεταλλεΰσεως
τού λατομείου ή-Δελον προκόψει άπαγορευτικοί τής λατομίας
λόγοι, οιτινες δέν ύφίσταντο κ.ατά τον χρονον τής χορηγησεως
τής άδειας καί ειδικώτερον κίνδυνοι διά την ασφάλειαν τών
περίοικων ή τών οικοδομών χυτών ή τών διαβατών καί οιτινες
κίνδυνο: δέν είναι δυνατόν νά άποτραπούν καί δι’ ύποδειχ/ΔησομΓ/ων ετι μέτρων
υπό τού Έπι-Δεωρητού Μεταλλείων η
:ρο
βλάβα: εις άνευρε-Δέντα -νέα αρχαιολογικά μνημεία, ή ή-Δελον
άνεγερ-Δή νέα: σημαντικά! τουριστικά! εγκαταστάσεις ή κατασκευασΰούν άλλα έργα δημοσίας ωφε/.ειας ανα/.ογου σπουδαιότητος.
Τοιουτοτρόπως διά τών διατάξεων τού άρ-Δρου τούτου, έν
συνδυασμέ·/ καί προς τάς διατάξεις τού Κεφαλαίου Β', αντι
μετωπίζεται ή προστασία τού περιβάλλοντος, τών άρχαιολογικών μνημείων, τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ.
Αιά τών διατάξεων τών άρ-Δρων 17—20 τού Κεφαλαίου
Λ' ρυΰμίζοντα: -Δέματα. άναφερόμενα εις τήν έκμετάλλευσιν
λατομείων οιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών, κατά
τρόπον διασφαλίζοντα μίαν όρ-ΰολογικήν — έκμετάλλευσιν.
Δΰτω -Δεσπίζεται έν περιπτώσει μισ-Δώσεως ή εισφοράς, ώς
ελάχιστος χρόνος ισχύος τών συμβάσεων τούτων μία τριετία,
δυνάμεναι όμως νά παρατεινωντα: αί συμβάσεις αύται μονοαερώς ύπό τού προς ον παρεχωρή-ΰη ή έκμετάλλευσις διά
πλείονας τριετίας καί μέχρι συμπληρώσεως μιας δεκαπεντα-

"ετίας, μέ δικαίωμα, προκειμένου περί λατομείων μαρμάρων,
περαιτέρω παρατάσεως έπ: μίαν είσέτι δεκαετίαν, έφ’ όσον ή
δραστηριότης τών έκμεταλλευομένων τό λατομείου τόσο-/ εις
τό·/ τομέα τών έπενδΰσεων, όσον καί εις τον τομέα τής παρα
γωγής, είναι άνάλογος προς τήν σπουδαιότητα τού λατομείου,
τής δραστηριότητος τούτης διαπιστευμένης δι- άποφάσεως τού
Υπουργού Βιομηχανίας καί Ενέργειας. Περαιτέρω άπαγορεύετα: ρητώς ή ΰπομίσ-ΰωσις τού δικαιώματος τής έκμεταλλευσεως τού λατομείου καί τούτο ΐνα μή υπεισέρχονται εις τήν
άξιοποίησιν τών λατομείων πρόσοσπα ξένα προς τήν λατομίαν.
Εέδικώς έπί λατομείων μαρμάρων, διά τήν περιστολήν τών
τυχόν ύπερμέτρων καί αδικαιολογήτων άξιώσεων τών ιδιο
κτητών τών λατομείων συνέπεια τών όποιων κα-Δίσταντα; τά·
έξορυσσέμενα προϊόντα μή άνταγοκ/ιστικά, -Δεσπίζεται ανώ
τατο·/ όσιον αναλογικού -ΰεμιτού μισ-Δώματος ποσοστό·/ 8% έπί
τής τιμής πωλήσεως τών έξορυσσομένων έκ τού μισ-ΰίου λα
τομείου μαρμάρω*/ έπί τού δαπέδου τού λατομείου καί ποσο
στού 10% έπί τής τιμής πωλήσεως ομοίως έπί τού δαπέδου
τού λατομείου έπί τών ακατέργαστων υποπροϊόντων καί τών
πάσης φύσεως απορριμμάτων.
Προς προστασία/ δέ .καί τού
ιδιοκτήτου τού λατομείου -Δεσπίζεται καί ά·/ώτατον όριον έτησίου παγίου -Δεμιτΐΰ μισθώματος καταβαλλόμενον εις αύτόν διά.
-τήν περίπτωσιν μή-λειτο-υργίας—τού λατομείου ή έστω καί δεδι-'
καιολογη/χένης πλητα/χελούς έκμεταλλεΰσεως τούτου.
Αιά τών διατάξεων τών άρ-3-ρων 21 — 22 τού Κεφαλαίου
Ε' ορίζεται ότι διά Π. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τού έπί
τής Βιομηχανίας καί Ενέργειας ’Τπο'σργού, νά κανο/ίζεται
έκάστοτε ό τρόπος διαχειρίσεως, έκμεταλλεΰσεως, μισ-Δώσεως
κλπ. τών δημοσίων λατομείων οιασδήποτε κατηγορίας όρυ-κτών.
'Οσαύτως ορίζεται ότι μέχρις έκδόσεως. τών ώς. άνω Δια
ταγμάτων ·3ά έξακολου-Δον·/ ίσχύοντα τά Διατάγματα τά έκδο-Δέντα κατ’ έφαρμογήν τών κ.αταργουμένων διατάξεων, δι’
ών ρυ-Δμίζονται τά ώς άνω -Δέματα.
Διά τών διατάξεων τών άρ-Δρων 23-—34 τοΰ Κεφαλαίου
XT' ρυ-Δμίζοντατ, έν τώ πλαισίω τών διατάξεων τού ίσχΰο·/τος Συντάγ-ματος περί οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως
καί τών διατάξεων τού ύπό κρίσιν σχεδίου Χ7όμου. -Δέματα
αναγόμενα εις τήν έκμετάλλευσιν καί διαχείρισιν τών δημο
τικών καί κοινοτικών λατομείων, κατά τρόπον διασφαλίζοντα
πλήρως τά συμφέροντα τών ώς άνω οργάνων τής τοπικής αύτοσιοικήσεως.
Διά τών διατάξεων τού άρ-Δρου 35 τού Κεφαλαίου Ζ' πα
ρέχεται τό ένδικο·/ μέσον τής προσφυγής, ασκούμενης ενώπιον
τού Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων κατά ποίσης άποφά
σεως τού 'Υπουργού Βιομηχανίας και ’Ενέργειας, άφορώσης
τήν χορήγτ^ιν άδειας έκμεταλλεΰσεως υπό όρους ή περιορι
σμούς, άρνησιν χο·ρηγήσεως, τροποποίησιν ή άνάκλησιν ή μή
παράτασιν χορηγηΔείσης τοιαΰτης.
Επίσης εις προσφυγιάν ΰπάκειται καί ή ύπό τού άρ-Δρου 26
τού παρόντος Νόμου προβλεπομένη έκ-Δεσις τού Έπι-Δεωρητοΰ
Μεταύ./^ίων.
Διά τών’διατάξεων τού Κεφαύ.αίου Η' τό όποιον περιλαμ
βάνει τελικάς καί μεταβατικά; διατάξεις, ρυ-Δμίζονται (άρ-Δρα 36—38) -Δέματα αναγόμενα εις τήν ατελή εισαγωγή·/
μηχανηχάτων έξ αλλοδαπής, άναγκαιούντων διά τήν λειτουρ
γίαν καί έκμετάλλευσιν λατομείων
οιασδήποτε κατηγορίας
ορυκτών καί είς τήν δυνατότητα αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ξένης ιδιοκτησίας, υπέρ τών αναγκών έκμεταλλεΰσεως
τών λατομείων, -Δεσπίζεται δέ τό πρώτον ή παραχώρησις,
κατά χρήσιν, παρακείμενης τού λατομείου έκτάσεως άνηκοΰσης είς τον ιδιοκτήτην τού λατομείου καί άναγκ/αιοΰσης διά
τάς άνάγκας έκμεταλλεΰσεως. έφ’ όσον ή έκμετάλλευσις τού
του διενεργείται ύπό τρίτου.
Επίσης διά τών μταβατικών διατάξεων τού Κεφαλαίου
τούτου (άρ-Δρα 39—44) έπεκτείνεται ή ύποχρέωσις άποκτήσεως άδειας έκμεταλλεΰσεως καί διά τά λειτουργοΰντα ήδη
λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, διά τά όποια, σημειωτέον,
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το πρώτον -ύεσπίζεται ή όποχρέωσις εκμεταλλεύσεως τούτων
κατόπιν άδειας, ώς /.a: ή ύποχρέωσις άποκτήσ ς τοιαύτης
άδειας καί διά τά λειτουργοϋντα ήδη λατομεία μαρμάρων,
άτινα δι’ οιονϊήποτε λόγον οέν άπέκτησχ/ τούτην βάσει τών
προίσχυουσών διατάξεων.
Περί τών λατομείων άδρχ/ών υλικών οέν γίνεται μνεία,
διότι τούτα διέπονται xa-S·’ όσον άφορά το θέμα τής αποκτήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως ύπο τών διατάξεων τού Ν. 386/
1976.
Επίσης δια τών ώς άνω διατάξεων διευκρινίζεται ότι εκ
κρεμείς αιτήσεις περί χορηγήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως
λατομείων μαρμάρων διέπονται ναό τών προϊσχυουσών δια
τάξεων, αί δέ χορηγη-ϋείσαι τοιχάται ύπο τών διατάξεων τού
ύπο κρίσιν Σχεδίου Νόμου.
Περαιτέρω ύπο τών μεταβατικών διατάξεων τοΰ αύτοϋ ώς
άνω Κεφαλαίου ρυθμίζεται το χάρος συμβάσεων έχμεταλλεύσεως λατομείων .μαρμάρων, συνομολογη«5»ισών κατά παρέκ.κλισιν τοΰ Ν-Δ. 433/70, ώς ουτος έτροποπο:ή·$η ύπό τοΰ
Ν.Λ. 1006/71.
Δια τών διατάξεων τούτων επιδιώκεται ή αποτροπή άκυειαι ενω κατ εφαρμογήν των χ/ωπέρω διατάξεων -5-a έόει χύται νά είχον συνομολογη-ύή διά
μίαν δεκαπενταετίαν επί ποινή άκυρότητος. κατ’ έσφαλμένην
όμως ερμηνείαν αΚπλέίσται ΐκ τών συναφ-ύεισών συμβάσεων
<συ·/ωμολογή-5ησν διά μίαν τριετίαν με δικαίωμα παρατάχτεως
αν ά τριετία; μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετίας, ήτοι κατά
παοαίασιν τών.ώς άνω διατάξεων.
*
Επί της ρυθμίζονται -ύέματα. τελευτών ίν ίπχύι συμβάσεων
ρωτεως συμϊασεων. αι

εκμετοΛΛευτεως /.ατομειων μαρμάρων και /.ατομειων οιομηχανικών ορυκτών, άτινα ανακύπτουν έκ τής ίραρμογής τών
ϊιατάςεων τοΰ ΰπο κρίαιν Σχεδίου Νόμου.
Τέλος, ϊιά τών διατάξεων τοϋ άρ-όρου 46 τού αύτοϋ Κεραλαίου Η' έπιβάλλεται ή ύποχρέωσις όπως, ώριτμέναι έργασίαι εις μεταλλεία καί λατομεία, έκτελοΰντα: παρά προσώπων
έρωϊιασμένων δι’ ειδικής προς τούτο άδειας καί τούτο λόγω
τοϋ επικινδύνου τών εν λόγω εργασιών. Επίσης κανορίζεται
ή διαδικασία ώς καί αί 'Γπηρεσίαι αί έπιφαρτιζόμεναι δια
την χορήγησιν ταύτης. Διευκρινίζεται ότι αί διατάξεις τού
άρ-ύρου τούτου αποδίδουν ΐσχύον δίκαιο·/, έπχ/αλαμβάνοντα:
όμως λόγω άνχκυψασών αμφιβολιών. περί τής ισχύος των κστόπιν τής εφαρμογής εν ισχύ·, τοϋ νέου Μεταλλευτικού Κω
δικός.
Όσον αφορά τάς διατάξεις τών αρ·$ρων 45 καί 47-—50.
ό σκοπός τούτων, ώς: έκ τής διατυπώσεώς των, είναι πτορανής.
Εις τους ανωτέρω εν γενικαίς γραμμαίς έκτε-ύέντας σκο
πούς αποβλέπει τό προτεινόμενον Σχέδιο·/ Νόμου, όπερ ί/ον-ν
τήν τιμήν να Δέσωμεν ΰπο την κρίσιν υμών καί να παρα/.ϊλέσωμεν διά τήν έπιψήφεσιν τούτου.
’Εν Ά-ύήναις τή 14 Φεβρουάριου 1977
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