
ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΤΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
E-ι του σχεοίου Νόμου. «τεερί χαταργήσεως τή; ίι*τάς»ως 

"ή; ζαραγράσου 2 το; άρτιου ί45 τοΰ ΝΑ. 210/19.3. 
<'~~ρ- Κωοιχοςν.

Ποόζ irjr Βονλήτ· χύ)ν Έλληνω*
1 * 1 ςμύ:·.δ2 είναι όρυχτό, χυρίω; έξαγωγ:χό. ζου άζαν-

τ άτ α. ?τή. ορεινή Νάξο. Ή χατχ.άλωση τής ζμ'-'Ρ’-όας ελε; 
ζερ .ριοόεί -ημαντιχά. χ^τά τά τελευταία χρόνια. γιατί έχε: 
ύζοχαταεεταόεί άζυ τυν-ΰετιχά λε αντιχα.

2. !Αετό μαχροτάτου χρόνου διχαιωαα εςορυςεως τής σμυ- 
ριδος έχουν μόνον οί χάτειχο: των εμυριδούχων ζεριοχών. Τό 
ζρονόμιο αύτο αναγνωρίζεται χαί άζο τόν ίσχύοντα Μεταλ
λευτικό Κώϊιχα (ΝΑ. 210/1973;. ό όζοίος «ς ^τήν zap. 
ί τοΰ άρ-όρου 145 όριζε: <τ/ετ:χώς τό εξής: «Κατά τήν ύζό 
τοΰ Λημοαίου άσχητιν τοΰ διχαιώματός του εζι τής άζαντω- 
μένης εις τήν νήσον Νάξον σμυριδος. όιστηροΰντα: έν Ισχύ: 
3ΐ ζερί έχμιταλλεύσεως Ναξίας σμύριδος διατάξεις, ώς 
χαί αί άναοερόμεναι τοιαΰτα: εις τό άζό μαχροτάτου χρόνοι 
άναγνωεισ-όέν χαϊ άσχούμενον ζρονόμοίον εργασίας των σμυ
ριδωρυχείων Νάξου.

3. 01 χάτοχοι των σμυρ·ί ούχων ζεριοχών Νάξου. ίχς^'· 
ως μοναιδ'χόν εόσάίημα τό ζροΐόν τής έργασίας τους στά σμυ- 
ριϊορυχεία. ζοΰ χυμαίνετα: στο ζοσό τών 10.000—Ί5.000 
δρχ. ζεοίζου έτησίως. χα-5-ώς χαϊ τό ζοοιόν τής χαλλιεε- 
γε>.2ς τών άγάνων άγροχτημάτων των. Μεγαλύτερη σημασία 
άζοδίδουν στό εισόδημα —ής σμύριδας. χαϊ τό -όεωροΰν jάν 
τό σζουδαιότερο χίντ,τρο για τή ζαραμονή τους στον τότεον 
τους.

4. Βάμοωνα εερός τις διατάξεις τής ζαραγράσου 2 τοϋ 
άο·5ρου 145 τοΰ ΝΑ. 210/1973 «ζερί μεταιλλιυτιχοΰ Κώ- 
διν.Ίτ». τό ζάοα ζάνιο ζρονόμιον ζαύει τήν 5ην Άζριλίου 
1979. Ή δ'άταξη αυτή έχε: ώς εξής: «Τό άζό τής ζρο- 
ηγοιτλένης ζαρα-'ράσου εερονόμιον εργασίας ζχΰει ίσχΰον μετά 
ζάοοδον ζενταετίας άζό τής ισχύος τοϋ ζαρόντος».

5. Ή χατάρπτττ) τοΰ ζρονομίου εργασίας τών σμυριδωρυ- 
χτών έγνε vtostr νά ΰζάρχουν όλες οι ζροΰζο4όσε:ς. ώστε 
νά δτχιιουογηόεΐ αία διάδοχος χατάσταση ετοό νά έξασοαλίζει 
τήν άξιοζοίηιση τών χοεταστιάτων τής σμυριδος χατά τρόεεον 
ετοό νά μή δεριιουργεί χοενωνεχά ζρο6λε7χοττ2 εις όάρος τών 
σμυοιδωονχτών.

6. Γ:ά ττε·. άντ·αετώ·ε:ςτ, τοΰ εεάοα ζάνω ζροίλήματος. 
χα-αοτότ·&τχε τχίΖ·ο νόμου. υ.ε εν2 αόνο άο-Soo. τοΰ Χ3τ7S- 

γει τήν εεαοάγοατον 2 τοΰ άούοου 145 τοΰ Ν-Δ. 210/1973. 
χεοί αεταλλευτ’.χοΰ χώδιχος με άζοτελετμτ νά διατηοείτ2' 
τό άττό μαχροτάτου χρό-.ου άνα^νωριομε·.ο Χ2: άτχοΰμενο δ:- 
χαίωμ2 έργατίας (ζ:ο·.όμιον) τών ομυοιϊωουχτών Νά£ου. 
ό-ωτ ί—/υε Χ2τά τήν δτ/μοτίευεπν τοΰ Ν.Δ. 210 τοΰ 1973. 
τό όεεείον χα: ύετοόάλλετα: γ:ά δήριοη.

Έν Ά-5ήν2ΐς τή 9 .Οχτωϊρίου 1978

Ό 'Τεεουογος Βιομηχανίας χα: Ένερχείας 
MI AT. 'ΕΒΕΡΤ

Π&ρε χαταρ·ρη·ζυο>ς τής οιατάξεως τής εεαραγρ. 2 τεχ 
άρ->ρθυ 145 τοϋ X. A 210/4973 «ετερι ΜεταελλΕοτιχσΰ 
Κώδτχ'.ςι .

*Αςύρον μονο

Η ζαράγρ. 2 τοΰ άρ-ϋ>ρου 145 τοΰ Ν.Α. 210/1973. «ζερί 
Μεταλλευτιχοΰ Κώδεχος». χαταργείτα:. τοΰ ζρονομίου τών 
σμωριδωρυχτών Νάξου διατηρούμενου, ώς χα-$ορίζεται ϋζό τών 
χειμένων διατάξεων ζερί Γμϋρ'.δος χαί ίϊχυε εοατά τήν δη- 
μοτίευτιν τοΰ Νομο·άετ:χοΰ τουτου Αιατα*ρματος.

Έν Άε&ήνατς τή 9 Όχτωίρ/ϊυ 1978

Ό ’Τεεουιρχός ΒΓΟμηχετ^ίυ^ χαί Ένερηείας 

ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

ΕΚ ΘΕΣIΣ

Τοΰ ΓενΒχοώ Λσγκττηρίου τοϋ Κράτους (άρ-Sρον 75 ζμράγρ. 1 
τοΰ Σετ/τάγμοετος) άζ! τ>οΰ Νρματχεδί<χ· τοΰ Τετουρ'υε ίου 
Βιομηχ2>/ίαη εααΐ Έυερηείας (Γζερ: χζζαριγτήιεως τής δια- 
τάξεως τής ζατατ/τ. 2 τοΰ άμήρου 145 τοΰ Ν.Α. 210/ 
1973».

Αιά τών διατάξεων τής εζκανρ. 2 τοϋ άρύροο 145 τοΰ 
ΝΑ. 210/1973 ορίζεται όττ τό άναη·ν«ύΐρ>«Γ'$έν χαί άσχοόμενον 
εερονόμι»/ έργασίας τών τμ-υρεόωρυχε/’ω-/ Νάξου ΰεεό τών χα- 
τοίχων τών σμυριδοόχων ζεριοχών, εταόε: ίσχΰον μετά ζάροϊον 
ζενταετ.’ας άζό τής ισχύος τοΰ έν λόγω Ν. Α/τος (6.4.1979).

'Ηδη ί<ά τών διατάξεων τοΰ rp-icoo μόνευυ τοΰ ώς ά/ω 
τχεδtcrj νόμου, χετζαργείτοα ή ώς χ/ω ζαρ. 2 τού άρύοαυ 145 
τού ΝΑ. 21 ft/1973. τού zpcwofiioo τώ/ σρυμρεδωρυχτεών Νά
ξου διατηρουμάνου ώς χαόσρίζετχ. ύζό τών χΕίμόνων διατά
ξεων «ζερί σμύριδος χαί ίσχυε χατά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
'Νομοόιετιχοΰ εχκΰτου Άοτάγμ/ττος».

Ήχ τούτου δεν ζοσχολείτα: δατεά/η ή έλάττωσις έσόδω» 
τοΰ Κραζπχού Π ρούτυεΰ.σγτομαύ.

Έ/ Ανΰήνχις τή 12 Όχτωόρέου 1978

Ό Γvnyi)ς Αιενόυνεής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑ ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ


