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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

νόμου «Εκμετάλλευση λατομείων αϊρ - 
υλ’.κών

lino; τ 1/ Bor/.ij Tfor K/.Ai'ji'rof

II νομο3εσ:α 7:2 τα λατομε:α κου :σχυε ακο to έτος 
1915 αντ:καταστά3ηκε εκ ολοκλήρου με τ:ς 0:2022::; τ-. 
X. 38(3/1U76. κεσ: εκμεταλλεύσεως λατομείων αϊρα.ών

μάρων ε:ς κερ:οχήν του Πεντελ:κού όρους κα: του \.
009/1977, κερί εκμετ αλλεύσεως λατομείων.

Ακό την εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω V0 ) 1·}'*
κροέκυύαν κο:κ!λα κα: ιδιόμορφα κροβλήμάτα κα: η 7
στέοηση; εκίλυσης αυτών 3α έχε: Δυσμενείς εκικτωσε ις. TC-
σο στους τοκους κου ϊημ:ουργη3η·/.αν αυτα. οσο κα
ε3ν:κή οεκονομίζ. ·--■

Έτσ: κατέστη 2ν27x2:2 η αναμόρφωση της :χχύουσας 
νομο3εσίας με το νομοσχέδιο αυτό. μ: το οκοίο εκ:ϊ:ώκετα::

α) Η χ/τ:μετώκ:ση των κροίλημάτων κου ?τμ:ουργή3η- 
καν 2κό τη μη ορύολογ:ν·ή κα: ασυντον'-στη εκμετάλλευση 
των λατομείων αϊρχ/ών υλ'.κών :ϊ:αίτερα στην *κ:όαρυνσί 
τον κε_ρ;βάλλοντος_ίλης_.της χώρας. ------- -

Πρόσ3ετα κροβλήματα κου αντιμετωκίζοντα: με το κα- 
ρίν σχέϊ:ο νόμον είνα:: ...

αΐ) Η κοιότητα των ϊ:ατ:3εμένων στην 2700ά αϊρα- 
νών υλ'.κών με την κα3:έρωση των λατομικών κερ:οχων με
τά 2κό έλεγχο της κο:ότητας των κετρωμάτων.

22) Το ανταγωνιστικό κόστος κα: η Δυνατότητα ανα· 
"τυξης ρυ3μ:στ:κής εκ:χ::ρημ2Τ:ν.ής ϊραστηρ’.ότητας ακό 
τους Δήμους ν.α: τ:ς Κοινότητες. . ,-

α3) Η ακλοκοίηση των ί:αϊ:κασ:ών στη χορήγηση · των 
εκί μέρους 2Ϊε:ών εκμετάλλευσης λατομείων αορανών υλι
κών κα: ο ακοτελεσματεκός έλεγχος της λατομικής ίρα- 
στηρ’.ότητας, ακό τη συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες 
λατομικές κερ:οχες κου -3α κα·5ορ!ζοντα*. με ακόφαση του 
Νομάρχη μετά ακό γνωμοδότηση εκ:τροκής των συνάρμο
σήν φορέων.

5) · Η ελαχ:στοκοίηση των κροίλημάτων στην εκίκτοση 
του κερ’.βάλλοντος 2κό την λατόμευση αϊρ ανών υλικών με 
την κα3:έρωση αφ" ενός μεν λατομικών κερεοχών σ’ έλους 
το.ς Νομούς της χώρας, αφ" ετέρου ίε με την κα-υεέρωση 
της υκοχρέωσης υκοόολής μελέτης εκμετάλλευσης λατο
μείων αορανών υλικών κρ:ν τη μίσθωση κα·. την εκ’.όολή 
αυστηρών κυρώσεων στους εκμεταλλευόμενους καρ άνομα λα
τομεία.

γ) Η δημιουργία ετόσων γ:α τους Δήμους κα: Κο:νίτη- 
τες με τη 3έσκ:ση ε:ο:κού τέλους στα ιο:ωτ:κά λατομεία 
κι. τη ο'.άνεση σ’ χυτούς (ΟΤΑΛ κοσοστού ακό τα μι
σθώματα των ϊημοσίων λατομείων κου 3α εισκραττε: το 
Δτκοσεο γ:α εκτέλεση έργ·ων στην κερ:φέρε:ά τους κα3ώς 
κα: η χρησ'.μοκοίηση ακό τον Νομάρχη των καγίων .μ:στο
μάτων των ϊημοσίων λατομείων γ:α την εκτέλεση . έργων 
στο Νομό. . - -■ ,

2) Η ϊημιουργία ευνοϊκών συν3ηκών γ:α την χ/ακτυξη 
εκ:χε:ρηματ:κής οραστηρ’.ότητας εκ μέρους των Οργκ.·:- 
σαών Τοκικής Αυτοδιοίκησης με την ε:σαγωγή διάταξη; 
γ:α τη μίσώωση. κατ' εξαίρεση. με ακ’ ευ3ε!ας σύμβαση 
ϊημοσίων λατομείων αϊρ ανών υλ’.κών σε Δημοτικές κα: Κο·- 
νοτ:κ.ές Εκ:χε:ρήσε:ς. ή άλλων νομικών κροσώκων. στα 
οκοία μετέχουν ο: ΟΤΑ με κοσοστό τουλάχιστο 50%.

ε) Η ακοφυγή κροίλημάτων ως κρος την κατασηεμη^ων 
έργων υκοϊομής των λατομικών κερ:οχών κα: των τυχόν 
ακαλλοτρώσεων με την-ανάληψη της ϊακάνης ακό τ:ς Νο- 
μαρχίες.

στ) Η ανα3εώρηση υφισταμένων συμβάσεων μίσ3ωσης ϊη- 
μοσίων λατομείων κου ο: εκμεταλλευτές τους ϊεν κληρώνουν 
στο Δημόσιο αναλογικά μ:σ3ώματα ή κα: ετήσια κάγια.

ζ) Η J~rj :s(s;3 η J-oe Ο/.ή:
"9 ων :03V,
κο: 1ίου.
Η J’JV £ X;-η της Α£ί του;

τιο'η ϊ 127.0“:ή £ -j»2'.t::6τη
ακοσυγ ; ευρύτερων κοινων’.κω: 

Αναλυτικότερα ο: διατάξεις 
έχουν ως ακολούύως:

ακό τους μελλοντικούς μ·- 
χ ρ ον ο ϊ: αγ ρ.άμμ α τ ο ς εργασιών

γίας των λατομείων σε κερι
ά του εκμεταλλευτή γ:α την 

j κροβληυ.άτων. 
του υκό κρίση σχέϊ:ου νόμου

Άρ3?ο 1. .

Έννοια αϊρ ανιόν υλικών. 

Ορίζετα: η έννο:α των αορανών υλ'.κών.

Ά?3ρο 2.

Δικαίωμα εκμετάλλευσης.

Ρυ3μίζετμ:..„7Τ.ο..„3:καίωμα εκμετάλλευσης των αϊρανων 
υλικών κου ανήκε: στον :ϊ:οκτήτη του εϊάφους.

Ά:3ρο 3.

Κα3ορ:σμός λατομικών κεριοχών.

ΙΙροόλέκετ2: (καρ. 1 κα: 2) ο κα3ορ:σμός λατομ’.κων 
κεριοχών με ακόφαση του Νομάρχη, μετά κροηγούμενη γνω- 
μο?ότήση Εκιτροκής η σύν3εση. της οκοίας αναφέρετα: 
στη καρ. 3 του ά:3ρου αυτού.

Ακχ'ορεύετα: (καρ. 4) μέσα κα: έξω ακό τ:ς λατομικές 
κεριοχές κα: σε ακόσταση 1.000 μέτρων η ανέγερση κτ:- 
σμάτων ή η ϊημ:ουργ!α ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου, 
με εξαίρεση την ανέγερση ειδικών χτισμάτων.

Π 2p. 5. Στις λατομικές κεριοχές το ί’.καίωμα εκμετάλ
λευσης των α?·ρανών υλ:κών υκερ:σχύε: του μετάλλου::κού 
ί:κα:ώματος. αν όμως τα μεταλλεύματα κου υκάρχουν μέσα 
στ:ς λατομικές κεριοχές έχουν ουσιώδη σημασία γ:α την 
ε3ν:κή οικονομία, το μεταλλευτικό δικαίωμα υκερ:σχύ»!.

Στους Νομούς κου ϊεν υκάρχουν εκτάσε’.ς του δημοσίου 
γ:α δημιουργία λατομικών κερ:οχών. μκορε! να γ:νε: κέσιο- 
χή σε :2:ωτ:κή ή ϊημοτική — κοινοτική έκταση (καρ. 0). ·-

Έργο Εκ:τροκής.

II ροσϊ’.ορίζεται το έργο της Εκ:τροκής κου ερευνά γ·α 
τον καθορισμό των λατομικών κερ'.οχών κα: κροβλέκετα: 
οτ:. η αντ:μετώκ:ση των ϊακανων γ:α τα έργα υκοϊομής 3α 
βαρύνουν τον κροϋκολογ'.σμό ϊημοσίων εκενϊύσεων της Νο
μαρχίας. ...

Αρ3ρο 5.

Εν.μ:σ3ωση 2η·υοσ:ω·' λατομείου·/.

Ρυ3μίξετα: η :κμ!σ3ωση ακό τον Νομάρχη των ϊημοσίων 
λατομείων με κλε:ο2οτ:κή ϊημοκρασία κα: 3·σκίξιτα: η αρ
χή ότ:. κατ’ εξαίρεση, εκ'.τρέκετα: η εκμ:σ3ο>ση με ακ- ευ- 
3ε:ας ~ύ<υ.ίαση των λατομείων αυτών σε Δήμους κα: Κοινό
τητες με την κροϋκόύεση δημιουργίας Εκ:χε:ρήσεων ή άλ
λων νομ:κών κροσώκων. στα οκοία μετέχουν ο: ΟΤΑ- με κο
σοστό τουλάχιστον 50%. κα3ώς y.2: σε τσ:μεντοβ:ομηχαν!ες 
κα: σε συνετα:ρ:σμούς ασίεστοκοιίας.

Εκίσης κροίλέκετα: ότ:. εκ’.τρέκετα: η εκμίσνωση με ακ' 
ευ3 ε: α ς —ύμίαση σε εκμεταλλευτές κου λε:τουργούσχ/ λατο
μεία κα: ϊ:ακόκηκε η λειτουργία χυτών. ϊ:ότ: κροέκυψαν ϊ:ά- 
φορο: λόγο: ακαγορευτ:κοί γ:α τη λατομία κου οεν υκτρχαν 
ότχ/ χορηγή·3ηκε η άϊε:α εκμετάλλευσης ή ότχ/ συνομολο- 
γη3ηκε η χύμίχση μίσ3ωσης.

Ά?3ρο G.

Π αραχώρηση του ϊ:κα:ώματος εκμ.ετάλλευσης 
■με <τύμ€»ση μίσ3ωσης.

Παράγραφος 1. Ορίζετα: ότ:. συμβάσεις μίσύωτης
του ϊ:κα:ώμ2τος εκκετάλλευσης των ϊητυ,οσίων λατο
μείων αϊρανών υλικών καταρτίζοντα: με χυμίολα:ογραφίκό



γγραφο κα: τυνομολογούντα: για χρονική -£εάρκε:α 15 ετών 
κτός από την περίπτωτη που αφορά λατομείο .που τα προϊό- 
τ2 του 'jα χρητ:μθπο:τιΰ>ούν γ:α την κάλυψη-αναγκών εκτε
ταμένων ϊημοτίων έργων. που η χρονική ϊιάρκεια της μ.τ·5ω- 
ης αυτής Ψα είναι ίτη μττη -τ:άρτ.ϋΐ awnεράτωτη; του
r-j.izi.vj. έργου. . . · —

Παράγ^^φο·; 2. Η ανωτέρω 15ε.τής-ο:άρα:ε:α μπορε: να 
αρατείνετα: κάΨε φορά από το Νομάρχη γ:α πέντε χτένια.

Παράγραφος 3. Προόλέπε 
:τ-3ωτικών ον/, α; ωμά των οε ε 
πομίΐνίοτης '/.a! κάνε άλλη 
£-ττ:-η της αρχής αυτή; κρ 
v-ούν ν.α τ αττρ α τηγή τ ε ι ς :του

ταί η ειτφορά του τυνόλου των 
•ταιρεία y.a: ηλατταγόρεοτη της 

μορφή μεταόίοατης αυτών. Η 
ίψηκε τκόπιμη για να αποφευ- 
ήταν συνεχείς -/.ατά το παρελ-

Παράγραφος 4. θεσπίζεται χρονοοιάγρ ΐϋα εργατιών ενερ- 
εποίητη-ς του λατομικού χώρου, cεοτί παρουσιάστηκε το ο α:- 
όμενο της απραξίας γ:α αρκετό χρονικό :·.άττημα. με απο- 
έλετμα τη μη λειτουργία του λατομείου. "*■

. Αρ-5ρο 7. __

Βεόαίωση κα: ριάν-ετη ετό.εων. *

Π ροόλέπετα: ο τρόοτος βεβαίωσης κα·,. ϊ·γά-5ετης των πα- 
ίων y.at αναλογικών μιτΨωμάτων των οημ οπίων λατομείων 
α; ο τρόττος πρθτο:ορ:τμού των ίεύτε:ων_άί5ό αυτά. ■
Τα πάγ:α μιτ·5ώματα κα*. το (10% των τηαλογπκών ϊ:ατί- 

εντα: ·ττο νομαρχιακό ταμείο κα: προορίζονται γ:α τη·/ εκτέ- 
ετη έργων ττο Νομό κα: ποσοστό 40ir των 'αναλογικών ατο- 
ίοετα: ττους .Οργανισμούς Τοπικής Αμτοφιοίκχτης· (ΟΓΑ) 
τη περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το. λατφτΓ.ε:ο. '

Άρ·5ρο 8. : Τ .-.■■■■ ■

Εκμεταλλευτή Λατομείων.

Παράγραφος 1. Η «κμετάλλευτη των λατομείων αορανών 
λ:κών επιτρέπεται μόνο ττις "λατομικές περιοχές που κα-3ορί-- 
ονται τε κά·5ε νομό. __ .· , - _·.

Παράγραφος 2. Κατ’ εςαίρε-η επιτρέπεται η εκμετάλλευ- 
ς κα: έξω ατό τ:ς /.ατομικές περιοχές ττις πέντε (5) περ:-, 
τώτε:ς τη; παραγράφου 2 του άρ·$ρου αυτού.

Ά?·5ρο 9.

"Αοεια εκμεταλλευτής.

II αράγραφο; 1. Η εκμετάλλευτης των λατομείων ί,πιτρέ- 
,τα: μόνον κατόπιν ά:ε:α; εκμεταλλευτής του χορηγείται 
τ: τον Νομάρχη, αφού όμως ο·εν υπάρχουν απαγορευτικοί λέ- 

του άρ·5ρο·υ 10 του νομοσχεδίου αυτού.
Γ:α τα οημότια λατομεία η ί::α η τύμυατη μ:'τ·5ωτης επέ- 

:: κα: ·3έτη άοεια εκμετάλλευσης. ·
II άόε:α εκμετάλλευτης χορηγείτα: γ:α οέκα αέντε 151 

εόν.α κα: παρατείνετα: με απόφαση του Νομάρχη κά-5ε πέντε 
:όν:α με τη διαδικασία του προόλέπετα: ττο άρ·5ρο G παρ. 2.

1 -.2 τη χορηγητη αοε:ας εκμετα/./.ευτης απαιτείται η υπο- 
λή μελέτης εκμετάλλευτης κα: άλλων δικαιολογητικών τουΛΤ.

ρίζοντα: «α
JV Πόρων.
Η μελέτη ε*/.μετμε/.ετη εκμεταλ/.ευτης ε:να: υτοχρεωτ:κη γ:α ο/.α γινι- 

υς τα λατομεία.
Με τ:ς διατάξεις της παραγράφου 3 τροόλέτετα: η κατά- 

;τη της μελέτης εκμετάλλευτης καλώς ετίτης κα: της με- 
της τε::όαλλοντολογ:κών ετ:ττώτεων του απαιτούν ο: δια-
ξε:ς του Ν. 99S/79 τρ:ν ατό την υτογραφή της τύμίατης 
τνωτης ή τη χορηγητη ά:ε:ας εκμετάλλευτης.
(>: ο:ατάξε:ς της ταραγρ. 4 αναφέροντα: ττ:ς τρο::αγρα- 
ς της μελέτης εκμετάλλευτης, καλώς κα: το ύψος της α- 
:όής των ετ:ττημόνων του ουντάττουν 2υτή του καλορί'ο- 
α: με ατόφατη του Ττουργού Ενέργε:ας κα: Φυτ'.κών Πο

υν.
II ταράγραφος 5 τροόλέτε: το:οί έχουν οικαίωμα <τογρα- 

',ς των μελετών εκμετάλλευτης.

£ —

Άρ·λρο 10.

Λταγόρευτη-εκμίτλωτης ή χορήγητης άοε:ας εκμετάλλευτης.

Με τ:ς ::ατάξε:ς της παραγράφου 1 τροόλέτετα: η ατα- 
γόρευτη χορήγητης άοε:ας εκμετάλλευτης του λατομείου του 
είνα: έξω ατό τ:ς λατομικές τέρίοχες λόγω* :ημ:ο'υργ'ίας ·/.·>·»- 
ούνων ττην ατφάλε:α της ζωής ή όλάόη της υγεέας των ερ
γαζομένων. των περίοικων κα: των ό'.ερχομένων ίλάοες τε 
αρχα::λογ:κά. :ττορ:κά μνημεία. τουρ:ττ:κές εγκαταττάτεος. 
οη;αότ:ας ωφέλειας έργα κα: τοόαρές αλλο:ώτε:ς του φυτ:- 
κού κα: τολ:τ:ττ:κού περιβάλλοντος.

Στην παράγραφο 2 ορίζετα: ότ: απαγορεύετα: η χορήγητη 
ά:ε:ας εκμετάλλευτης 7ε περιοχές του είνα: ιί'.αίτερου τολ:- 
τ:ττ:κού ενό:αφέροντος και φυτ'.κού κάλλους.

Ετη παράγραφο 3 απαρυλμούντα: ο: Τπηρετίες, ο: οποίες 
γ-/ωμοϊοτούν αιτιολογημένα γ:α τους προαναφερ·5έντας λόγους.

Με την παράγραφο 4 τροόλέτετα: η έρευνα από τον Νομάρ
χη πριν γίνε: η εΟ-μίτ-λωτη ίημοτίων λατομ'είων ή χορηγηλεί 
άτε:α εκμετάλλευτης τε :ό:ό'/.τητα λατομεία, εάν' υπάρχουν 
ο: απα*/οριεύτε:ς των ταραγρ. 1 κα: 2 και εφοτον ό:ατ:ττωλε: 
ότ:. τυντρεχε: οτοιοτοήποτε λόγος από αυτούς που α-ναφερο- 
νται ττις παραγράφους 1 y.at 2 απαγορεύετα: η εκμίτΨωιη 
ή η χορήγητη άϊειας εκμετάλλευτης.

Π παράγραφος 5 αναφέρετα: ττη-ν έκοοτη ατόφατης του 
Νομάρχη τε τερίττωτη αρνήτεως εκμίτ-λωτης ή χορήγητης 
ά5ε:ας εκμετάλλευτης ή ταράτατης :τχύος της.

■ Άρ·3ρο 11.

Λνά/.λητη ά:ε:ας εκμετάλλευτης 
- · Μονομερής λυτή τύμόατης.

Ορίζεται (nap. 1) ότ:.'μπορεί ο Νομάρχης να χ/τν.αλε- 
τε: την άοεια εκμετάλλευτης ή να καταγγείλει μονομερούς τη 
τύμβατη. όταν, υπάρχουν κίνόυνο: γ:α την ατφάλ·ε:α της ζωής 
κα: της υγείας των εργαζομένων, των περίοικων ή των τπ:- 
τ:ών αυτών ή των ϊιερχομένων κα: ο: κίνόυνο: αυτό: ο εν ύπαρ
χε: τρόπο.; να αποτραπούν, ο εκμεταλλευόμενος το λατομείο 
οεν τυμμορφώνετ» προς τις εντολές κα: υποόείξε:; του Επι
θεωρητή Μεταλλείων κα: κατά τη Σ:άρκε:α της εκμεταλλευ
τής ή·5ελαν προκύψε: απαγορευτικοί τη-ς λατομεία;, λόγο· που 
οεν υπήρχαν κατά την έναρξη εκμετάλλευτης.

Με την παρ. 2 τροόλέτετα: η επιβολή κυρώτεων του άρ- 
ύρου 1G ττην περίπτωτη τυνέχιτης της εκμετάϋ./.ευτη.ς μετά 
την ανάκλητη της ά:ε:ας εκμετάλλευτης ή την υ,ονομερή λύ
τη της τύμόατης μίτύωτης. . .

Ά?·5ρο 12.

Ά:ε:α ε*/κατάττατης κα: λειτουργίας μηχανην,άτων.

Προόλέπετα: (nap. 1) ότ:. η εγ'κατάττατη των μτχανημ.ά- 
των κα: η λειτουργία αυτών τε όλα γενικά τα λατομεία αορα
νών υλικών πραγματοπο:ε:τ2: ατού προηγούμενα ο· εαμεταλ- 
/.ευτές εφοό:ατ·5ούν με τ:ς όύο (2) αυτές άόειες.

Ετην παράγραφο 2 ορίζετα: ότ:. η οιάρκεια της άϊειας λει
τουργίας είνα: οέκα πέντε (1Γ>1 χρόν.α κα: :τχύε: για ότο χρό
νο η μ.τ-ύωτη ή η άοεια εκμετα/.λευτης.

Η παράγραφος 3 τροόλέτε: ότ:. τα r/ετ-.κά ϊ:κα:ολογητ:κά 
γ:α τις ούο προηγούμενες άοειες κα·5ορ:ζοντα: με απόφατη του 
Υπουργού Ενέργειας κα: Φυτικών Πόρων.

Άρνρο 13.

Γποχρεώτε:ς εκμεταλλευτή.

Ορίζοντα: ο: υποχρεώτε:; του εκμεταύ.λευτή κα: προόλέπε
τα: η επιόολή προττ’.μου τε περίπτωτη μη υποόολής τχετ:κών 
ιτο:χ?ίων.

Άρνρο 14.

ΚαΨήκοντα κα: Υποχρεώτε:; επ:όλεποντος.

Ετην παράγραφο 1 ορίζετα: ότ: η r-άύειη της επίόλεψης 
λειτουργίας των λατομείων αορα·^ών υλικών γ'ίνετα: ττα πρό- 
τωπα που ποοόλέποντα: από το·^ Κανον.τεό Μεταλλευτικών
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κα: Λατομικών εργασιών πον ισχνέ: κάθε σορά.
Προόλέπετα: παρ. ’2 ότ:. c: επισκέψεις τον ετιόλέποντος

το λατομείο πραγματοπο:ονντα: κατά περ:οο:κ.ά χρον.κά :-.z- 
στήματα. τα οποία καθορίζονται με απόσαση τον Επιθεωρητή 
Μεταλλείων.

Στην παράγραsc 3 κ,α: ερόσον rn~.iv/yxt ο: προϋποθέσεις 
-ον αναρέοοντα: σ’ αντή. ορίζεται ότ:. ο επ:όλέπων το λατο
μείο παρακολονθεί επί τόπον την εκ.μετάλλενση σε μόνιμη τά
ση κα: σννοέετα: με σχέση μόνιμης απασχόλησης μ· τον εκ
μεταλλευτή.

Άρθρο 15.

Εποπτεία κζ: έλεγχος εκμετάλλευσης.

Προόλέπετα: ότ:. ο Υπουργός Ενέργειας κα: , Φνσ:κών Πό
ρων έχε: την εποπτ-ία ττην εκμετάλλευση των λατομείων α
ορανών υλικών, η οποίζ ασκείται ό:α των Επ:θεω:ττών Με- 
ταλλε’ων.

Στ:ς περ:πτώτε:ς παράβασης ζπό τονς εκμεταλλευτές των 
ϊιαταξεων τον Κανονισμού Μεταλλευτικών -/.ζ: Λ ατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), των όρων της άόε·ας κα: μελέτης 
εκμετάλλενσης y.z: των εντολών τον Επιθεωρητή Μεταλ
λείων, επιόάλλοντα: πρόστιμα. τα έσοοα των οποίων κατατί
θενται ττην Τράπεζα της Ελλάοος y.z: με ;οο:νές ατοςάτε:; 
των Υπουργών 0:·/.ονομ:·/.ών y.z: Ενέργειας ν.α: Φντ/.ών Πό
ρων. αναλαμβάνονται κα: αποϊίόοντα: ττον αρμόίιο Νομάρχη, 
από τον οποίο ϊ:ατίθεντα: γ:α τον εξωραϊσμό κα: την αποκα
τάσταση των λατομείων, πον έπαυσε η λε:τονργία τονς.

Με την παρ άγρα:ο 5 τον άρθρου αντον προόλέπετα: η επι
βολή περιοριστικών μέτρων, με απόςαση τον Επ:-3εωρητή Με
ταλλείων. στην εκμετάλλευση τον λατομείον ή κα: η ολ:·/.>; ή 
η προτωρ’.νή οιακοπή της εκμετάλλεντης αντον, ε ο ίσον νπάο- 
χε: κίνοννος ττην ατράλε:α της ζωής κα: της υγείας των ερ
γαζόμενό)·;. των περίοικων κα: των οιερχομένων.

Άρθρο 16.

Κυρώσεις γ:α παράνομη εκμετάλλεντη.

Με τ:ς ί:ατάξε:ς τον άρθρου αντον. πον είνα: σπονοαίας 
σημασίας.. προόλέπετα: η επιβολή κυρώσεων γ:α να παυσε: 
η παράνομη εκμετάλλεντη λατομείων αορανών ολικών πον 
κατά το'παρ ελθόν ήτα··· πολν συχνή.

Άρθρο 17.

Ένο'.κα μέτα.

Τα ένοικα μέτα πον μπορεί να ατκήτε: ο εκμετάλλεντης 
τον λατομείον αόρανών νλικ.ών είνα: προτονγή ττον Υπουργό 
Ενέργειας κα: Φατικών Πόρων".

Άρθρο 18.

Αν απροτ αρμογή προττεμων.

Προόλέπετα: η ον-ατότητα αναπροσαρμογής των προττί- 
μων με απόοαση τον Υπουργού Ενέργειας κα: Φατικών Πόρω··.

Άρθρο 19.

Ε:ο:κό τέλος.

Θετπίζετα: γ:α πρώτη σορά. ε:ο:κό τέλος στα :;:ωτ:κά λα
τομεία αορανών ολικών πον ως γνωττό θα όρίο.-.οντα: έξω 
από τ:ς λατομικές περιοχές, το"οποίο θα αποτελεί έτοόο των 
ΟΤΑ ττη περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατομε’ο.

Γ:α τα οημότ:α λατομεία οεν προόλέπετα: ε:ο:κό τέλος γ:ατί 
ο: εκμεταλλευτές αυτών νποχρεοντ/τα: ττη καταόολή πάγιο»·/ 
κα: αναλογικών μ:τθωμάτων.

Άρθρο 20.

Απαλλοτρίωση Ξένη- :ο:οκτητίας.

Προόλέπετα: ότ:. η απαλλοτρίωτη ξένης :ο:οκτητ!ας είνα: 
οννατή γ:α την καταακενή έργων νποϊομής μέτα ττ:ς λατο
μικές περιοχές ή κα: έξω από αντές με οαπάνες τον Αημο-

Γ:α τα λατομεία αορανών υλικών πον όρίτκοντα: έξω απο 
τ:ς λατομικές περιοχές κα: γ:α την εκμετάλλεντη αντών εί
να: αναγκαία η χρητ'.μοποίητη ξένης :::οκτητ!ας γ:τ την κα
τασκευή οόμων προσπέλασης κ/.π.. επιτρέπεται η αναγκαστική 
μίτθωτη με οαπάνες των εκμεταλλευτών κα: νπερ τον Αη- 
ν.οσίον.

Άρθρο 21.

Λποσάσεις Υπουργού Ενέργειας κα: Φυσικών Πόρων.

Παρέχετα: εξοντ:·::ότητη μ: απο;ζτε:ς τον Υπουργόν
ΕΦΠ να κανονίζονται ο τρόπος της μίζθωτης. της εκμετάλ
λεντης κα: γενικά της ::αχείρ:ττς των οημοτίων λατομείων 
αορανών νλ:κών. καθώς κα: κάθε άλλη τχετ:κή λεπτομέρεια.

Άρθρο 22.

Με τ; άοθρ: αντό παρέχετα: η ενχέρε:α να παραχωρον;- 
τα: ττονς ΟΤΑ της περιοχής των. οημότ:α λατομεία πον ::ζ- 
κόπτον-' ορ:ττ:κζ τη /.ε:τονργία τονς με σκοπό την αποκατα- 
ττζτη κζ: αξ:οποίη~η τον τοπίον.

Άρθρο 28.

Με το άρθρο αετό ρνθμίζοντα: τα των λατομείων ζ:ρ7- 
νών ολικών πον ζνήκο.ν ττονς Λήμονς κζ: Κοινότητες.

,. Άρθρο 21.

ΓΓροόλέπετζ: ότ:. με απόραση τον Νομάρχη μπορεί να 
α.αλζμ.όάνετα: η εκμετάλλεντη από Αημόσ’.ο ςορέα η οήμοτ- 
κή ή κθ'·.νοτ:κή επιχείρηση ή άλλο Νομικό Π ρόσωπο Ι::ωτ:κθέ 
Αικζίον. στ; οποίο τνμμετέχονν τονλάχιστον κατά 51ft ο: 
ΟΤΑ. των λατομείων αορανών ολικών πον η λε:τονργ:α τον 
ήθελε ο’.ακοπεί από νπα:τ:ότητα τον εκμετα/,λεντή κζ: ε 
αιτίας της όιακοπής τντής όημ.ονργείνζ: ενρντερο κοινών:-/ 
πρόόλημα.

Σε περίπτωση πον οεν επ:τενχθε: προηγονμένως σνμοων.ζ 
μεταξν τον εκμεταλλεντον κα: τον Ν. Φορέα για την μίσθω
ση τον λατομείον. με την ί::α παραπάνω Νομαρχιακή από- 
ςαση μπτρε. να γ:νε: κα: αναγκαστική μίσθωση τον μηχα
νολογικό ν εξοπλ:σμον τον λατομείον.

Άρθρο 25.

Π αρέχετα: η όν-ατότητζ στον Επιθεωρητή Μεταλλείων 
να εξονσ:ο:οτε: τονς προϊσταμένονς των νπηρεσ:αν.ών τον 
μονάσων γ:α την άσκηση των αρμοό:οτήτων πον εκάστοτε ασ
τός ασκεί.

Μετζόατικές — τελικές ;:ατζξε:ς.

Άρθρο 26.

Επειοή νπάρχονν αρκετές περιπτώσεις μίσθωσης οημοσίων 
/.ατομεέων αόσα·/ών νλπκών πον οεν προόλέπον; την καταόολή 
σναλογπ/.ών μισθωμάτων ή κα: ετησίων παγίων, παρέχετα: η 
εννατότητα ζσ/αθεώρησης αντών με πρωτοόονλία τον Νο- 
θ άρχη.

Άρθρο 27.

Ορίζεται ότ:. ο: επιτροπές πον σ.στάθηκα/ με κοινές ζπο- 
:άσε:ς των αρμόοιων Υπονσγών σόμσωνα με τη ό'.άτζξη το/ 
άρθρον 9 τον Ν. 386/1976 σννεχίζον; το έργο τονς γ:α την 
επίσπενση τον καθορισμοί των λατιμικών περιοχών.

Με την πζράγραοο 2 προόλέποντζ: ότ:, τα ποσά των εγγνη- 
τικών επιστολών πον θα κατζτεθονν στ:ς Νομαρχίες κατά ττ , 
ο.τογγοαοη της σνμόασης μίσθωσης οημοσίων λατομείων εντός 
λατομικών περ.-οχών. πον καθορίσθηκαν ή θα καθορ'.σθοίν 
μέχρ: την εοαρμογή των ίιατάξεων τον Νόμον αντον. σε πε
ρίπτωση καταπτώσεωσ. θα ο:ατ!θεντα: από τον Νομάρχη γ·α 
την εκτέλεση έργων νποοομής στ:ς λατομικές περιοχές.

Σημειώνεται ότ:. γ:α τις περιοχές πον θα καθορισθοθ/ 
μετά τη;/ εςαρμοτρή τον νόμον αντον. ο: όαπάνες των έρ-ρων 
■νποοομής θα κζλνρθονν από τα Νομαρχιακά Προγράμματα
Αημο-τίων Επενοίσεων πον ποοόλέπ 
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Ά:θ:ο 28.

Vix Λνμ-}3'···=·ζ που διενεργηθηκχ/ v.£ όαση το προισχυον 
C.J:X3 χα·ί»ϊστώς κα: έχουν ςθάσε; στην κατακύρωση. έχουν 

διατάξεις του Νόμου αυτού, ως προς‘τις υπόλοιπεςσχυ o> ο:
ιαδικα?!*ϊι- :vw εV-ε’-νες

, .*■;} > - 
. >Γ~

• ■: ΆΎ·ι’

του ϊεν ολοκληρώθηκαν καταργοί/-

Ά:θ:ο 29.

Aισάσεις ίρισκοντα: 7ε εκκρεμότητ: για την μισύω-
τ· ·}ί~τζ' ευθείας σύμδαστ. δημόσιας λατομικής έκτασης συ-

;a υποίλήθηκχ/ για τη χορήγηση αίε·.2; εκμετάλλευσης /£- 
:ι 717·/ έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

.' ' - : ·'
a’ Άρθρο 30. ···.·

Λατομεία που λειτουργούν με άδ'εια εκμετάλλευσης. τυνε- 
,'ζουν τη λειτουργία ιούς με'/:: va λήξει η άδεια (παράγρ.

Ο Νομάρχης δύνατα: va παρατείνει -.η λειτουργία των λα- 
νμείων χυτών, ·/. a τ’ ανώτατο όριο με·/:: δύο (2) χρόνια μετά 
η.λήξη της αδείας. a pea εν. τίμησε: τις ανάγκες του Νομού 
: 3 δρχ/ή a/.:'/.a. λάδε: υπίθει Tea διάσορου; rap άγοντες y.a: 
κριθει η μελέτη περιόαλλοντολογίκών επιπτώσεων (rap. 2ί. 
Στη rap. 3 cpί"ετα: ότ;. λατομεία roa λειτουργούν σε έλη 

η χώρα εκτός arro το Λεκανοπέδιο Αττικής y.at γ:α διάοο- 
ιυς λόγους δεν έχουν άδεια εκμεταλλευτής είναι δυνατόν va 
ιιτουργήσουν κατ’ ανώτχττ όρ’.ο μέχρι 2 χρόνια, μετά την 
χύ του νόμου χυτού .με απόςσση του Νομάρχη·, ας-ού προηγού- 
:να γίνει εκτιμητή των αναγκών του Νομού σε αδρανή υλι- 
ά y.a: εγκρίνει η μελέτη περί 6 άλλον τολογιν.ών επιπτώσεων.

Άρθρο 31. ; ' · . : : ·

Ατό την :τχύ του νόμου αυτού καταργεΐτα: ο Ν. 386/1970, 
τότ ατό την rap. 2 του άρθρου 7 κα: τις rap. 1 y.a·. 2 του 

>5pev 14 του Νόμου αυτού.' ·'■ ' '·'* :
Ετίτης καταργεΐτα: το Π .Α. 595/1978, τεεί εκμισθωση; 
μοσίων λατόμε.ων αδρανών υλικών. καθώς κα: ο: σχετι- 
ς ε:αταςε:ς περί λατομείων a τρανών υλικών του ρυθαί- 
•τα: με τον Ν. 669/77. - · : :τ :
Στις πιο τάνω επιδιώξεις στοχεύει το νομοσχέδιο αυτό. γ:α 
-το και εισηγούμαστε την ψήσ.σή του ατό την Βουλή τω/
,/.ηνιον.

Αθήνα. 10 Νοεμερίου 1983 

Οι Υπουε-οί
-•νίκης Οικονου,ίας
Γ. ΛΡΣΕΧΗΣ

Aiv.aioaavr ς
ΑΛ. ΜΑΓΚΙΚΗΣ

Γ.τωτεεικων
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Σ

Οικονομικών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠυΤΤΑΚΗΣ 

Ενέργειας και Φυτικών Πόεων
ΕΥΛΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΚΆΤΑΡΓΟ ΥΜΕΝΕΣ ALA ΤΑΞΕΙΣ

Με το τχεειο Νομού «Εκμετάλλευση λατομείων αέραν/ 
κων».

ΝΟΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΑ. 386/1976 
ΦΕΚ 188/τ. AV21.7.1970)

-?'■ εκμετα/./.ευτεως λατομείων αδρ x/ών υλικών και ατ: 
οίιυτεως εκμετα/./.ευτεως λατομείων μαρμάρων εις r 

:::χήν του Πεντελικού όρους».

Αρθρον 1.

Αέραν ή 1 λικά. δια την εεαρμογήν του ταρόντος Ν

νοούνται: οι κοινοί λ'3ο: κα: τα τροιόντα τούτων, τα χρητιμο- 
τοεούμενα εις τας οικοόομάς. την οεοτοιιαν. τη/ κατασκευήν 
εν γένει τεχνικών έργων, τα ασίεττολι-ίικά τετεώματα τα) 
χρητιμοτοιούμενα ϊια την ταραγωγήν ατόέττου, υδραυλικής 
κονίας και ως συλλιτάτματα εις τη/ μεταλλουργίαν και α: 
ακατέργαστο·, τχιττολι-ότκαί τλάκες.

Άρίρον 2.

1.. Η εκμετάλλευτις λατομείων αδρανών υλικών κα·$’ ά- 
ααταν τη/ Χώραν, επςυλαττομένων των διατάσεων της rap. 
5 του ααρόντος και της rap. 1 του άρ-υρου 9 του βρόντος 
Νόμου. er:Tp0roTai μόνον κατότιν αεείας εκμετα/./^ύτεως, 
χρεηγουμένης οι’ ατοςάτειυς του Νομάρχου εις την τεριςέ- 
ρειαν τοτ» οποίου κείται το λατο;αε!ον κα: μετά αροηγουμένην 
εξακρίόωσιν ur’ αυτού ότι ουίεις αααγορευτικός λίγος εκ 
των. εν τω ετομένω άρ·5ρω, αν ας ερωμένων συντρέχει.

Η ως άνω άδεια εκμεταλλεύτεως ετέχε: και -υέτιν αδείας 
σκοτιμότητος δια την εγκατάττασιν μηχχ/ημάτων κατεργα
σίας αδρανών υλικών. Αι·α τη/ εγκατάττασιν και λειτουργίαν 
μηχανημάτων τρος rεpaιτέpω κατεργασία·/ των εςορυστο- 
μένων αδρανών υλικών, αρος ταραγοιγήν εμτορευτίμων προϊ
όντων αααιτείται άδεια χορηγούμενη κατ' εςαρμογήν των re- 
pi ιδρύτεως ίλ\ λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
ϊσχυΟί,σών 'διατάξεων.

2. Η διάρκεια της ισχύος της υπό του Νομάρχου χορηγού
μενης κατά την παρ. Γ του παρόντος αδείας εκμεταλλεύσε- 
ως. δεν δύν.αται να είναι ελάτσων της δεκαετίας, ουδέ μείζων 
της εικοσαετίας, δυναμένη κατά τη/ κρίσιν του Νομάρχου 
και υπό την' επςϋλασιν των απα-ρορεύσεων του επόμενου άρ
θρου, να παρατείνεται επί μίαν ή πλειονας πενταετίας, κα
τόπιν σχετικής α'.τήσεως του ενδιαςερομένου, υποίαλλομένης 
δύο τουλάχιστον ετη’ προ της /,ήξεως της ισχύος της προη
γούμενης αδείας, του Νομάρχου αποςμινομένου εντός εξαμή
νου <από της υποδολής της σχετιτ/.ής αιτήσεως.

3. Τα απαιτούμε να δικά ιολό/γη τ ικ ά και η τησητέα διαδι
κασία. δια την χορήγησιν της κατά τα ά-/ω αδείας, κανορι- 
σθήσοντα: δι’ αποοάσεως του Υπουργού Βιομηχχ/ίας.

4. Η άδεια εκμεταλλεύσεω'ς, περί ης η παράγραοος 1 του 
παρόντος, αρορώσα συγκεκριμένο·/ λατομείον αδρχ/ών υλικών 
δύναται να χορηγείται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου του λατο
μείου ή του εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα.

5. Κατ’ εξαίρεσιν και υπό επρύλαξιν των διατάξεων του 
επομένου άρθρου, (α) άδεια εκυυεταλύ.εύσεως λατομείων προς 
rap αγωγέ,ν αδρανών υλικών δύνχ/ται να χορηγούνται και 
υπο του. Υπουργού Αηχοσίων Έργων δια την χρησιμοποιησιν 
των υΰ.ικών τούτων arrov./αιστικως προς εκτέ/ασιν δηχοσιων 
εν γένει έργων κα: μόνο/ δια το/ χ/αγκαίον χρόνον εκτελέ- 
σεως του -ρογραμματισθέντος συγκεκριμένου έργου κα: β) 
δεν απαιτείται άδεια εκζυεταλύ.εύσεως των υπό του αρμοδίου 
Νομάρχου εκμισθουμένων δημοσίων λατομείων αδρανών υλι
κών.

Άρθρον 3.

1. Απα-ρορεύεται η χορήγησις αδείας εκμεταλλεύσεως λα
τομείων αδρχ/ων υλικών, εις περιοχάς. εις τας οποίας η εκ- 
μετάλλευσις τούτων θέλει δηχιουργήσει: αύ κινδύνους δια 
τη/ ζωήν ή την υγείχ/ των περίοικων ή βύ ίλάδας εις αρχαι- 
ο,λογικούς. τουριστικούς, ή άλλους δημοσία; ωοε/.είας χώ
ρους. ή γ) σοδαράς αλλοιώσεις του συσικού κα: πολιτιστικού 
περιοάλλο/τος.

2. Προ της εκδόσεως της .κατά τη/ παρ. 1 του προηγου
μένου άρθρου αδείας. ήτις δέον να ε'/.δοθεί εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από της υποτελής της σχετικής αιτήσεως. απαι
τείται η επί των θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου 
γνώμη, πλήρως αιτιολογημένη, των αρμοδίων κατά περίπτω- 
σιν Υπηρεσιών.

3. Α: απαγορεύσεις της παρ·. 1 του παρόντος ερευνώντα: 
υπό του Νομάρχου προ της ε'/μισθώσεως δημοσίων λατομεί
ων αδρανών υλικών. απχ·ορευομένης της— εκμισθώσει»;
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έον λατομείου. ; ι το οποίο·/ ή·3ελε δ:απισεω-δε: νρισταμενη 
οιαοή.τοτε τούτων.

Ά:·3ρο·/ 4.

1. (i Νομάρχης αρνούμενος. κατ’ εραρμογήν του άρ-3ρον 
3 τον παρόντος Χόμον. την χορήγησιν της αιτηύ/είσης αδειας 
εκμεταλλενσεως ή τη·/ παράτασιν ισχύος το: αν της αδειας, ε
κδίδει ητιολογηνέ/η·· άπορο σιτικήν απίρασιν. επιδιδόμενη·/ 
εις τον ε'/διαρερόμενον δια Δικαστικού Επιμελητον, ή δοα της 
Αστυνομική; Αρχής, επί αποδείξει.

2. Κατά της απορριπτικής αποοάσεως τον Νομάρχου επι
τρέπεται πρ οσρυγή ενώπιον τον Υπουργού Βιομηχχ/ίας, α
σκούμενη εντός ανατοεπτικής προθεσμίας ενός μη/6ς ατό 
της επιδίσεως της άνω απορριπτικής αποράσεως.

Hr: της προτρνγής ταύτη; ο Υπουργός Βιομηχχ/ίας μετά 
προηγουμένην γνώμη·/ τον Σνμόονλίον Μεταλλείων, χρόνων 
και ουσία. αποραίνεται οριστικώς. εντός τρίμηνον α-τό της 
χσκησεώς της.

Άρ·5ρο·/ 5.

1. Οι. '/.ατά τήν ’ενάρςίν της ισχνός τον παρόντος Νόμον, 
εν.μεταλλενόμενοί λατομεία αδρανών. εταιοίτε: των εκμεταλ
λευόμενων τοιαύτα εντός της τΡηρίοχης Λ·3ηνων —· Πει
ραιώς και σερί ων το άρν'ρον Τ τον παρόντος Νόμον, υποχρε- 
ούνται όπως εντός προθεσμίας ετ μηνών ατό της ισχνός τον 
παρόντος Νόμον και κατά την διαδικασίαν και τας τροντο- 
•3 έ σεις των προηγουμένων άρ·3ρων 2 και 3, ερθ5ιασ·3θνν δι’ 
αδειας εκμεταλλενσεως. ■■■■· ■< .

Γ 2. Αι διατάξεις τ;ν άε νεον 4 τον ταρόντος Νόαον. έχουν 
εραρμογήν κατ επί εκμεταλλευόμενων λατομεία, τερι ων η 
προηγούμενη ταράγραρος. Εν πάση περιπτώσε: ούτοι δικαιον/- 
τα·., χ/εξαρτήτως εκ:ο·3ησομένης απορριπτικής ατοράτεως 
τον Υπουργού Βιομηχανίας ετί τυχόν αχ/.η·3ε!σης τροτρνγής. 
κατ’ εραρμογήν τον προχ/αρερόίντος άρ·3ρου 4. να παρατεί
νουν περαιτέρω εν τη εκμεταλλενσε: τον λατομείου των ετ: 
μίαν τετραετίαν ατό της επιοόσεως εις αυτούς της απορριπτι- 
κής ατοράτεως τον Νομάρχου. ........................

'Ap-Socv 6.

1. Κατά τάταν τερίττωτ:·/ ο Υπουργός Βιομηχχ/ίας δύνα- 
Τ2ί χ.ακαλών, μετά προηγούμενη·/ γνώμην της υπό της παρ. 
2 τον άρόρου 9 τον ταρόντος Νόμου τροδλετομάνης Επιτρο
πής. ν’ x/,υρώση, μετ’ ακρόασιν τον ενόίαρερομένον, χορηγη- 
νεισσν ντό τον Νομάρχου άδειχ/ εκμεταλλενσεως. εντός ανα
τρεπτικής τροόεσμίας τεσσάρων μηνών α.τό της εκδόσεώς ττ.ς. 
εσότο·/ ή·5ελε διαπιστω-ύεί η κ.ατά παράοασιν των διατάξεων 
τον άρόρου 3 τον παρόντος Νόμον χοοήγησις ταύτης.

2. Η κατά την ποοηγονυένην ταράγραρον εκδιδομένη απά
ρσεις τον Υπουργόν Βιομηχχ/ίας είναι οριστική. ■·: ; ·

Άρ-3ρον 7. ..... ■ - _·_

I. Εντός μηνός ατό της ενάρξεως ισχύος τον παρόντος Νό
μον. ο: εκμεταλλευόμενοι λατομεία αδρτ/ών υλικών, κείμενα 
■εντός της περιοχής Ανηνών — Πειραιώς, ως χύτη κ.αώορί- 
ζετα: ντό της ετ: ιε.ης τα.ραγρ άρον, υτο·/ρεονντα: όπως ζητή
σουν τη/ ντό τον άρ*3ρον 2 του παρόντος Νόμον προβλεποαένην 
άδειαν εκμετελλενσεως. Επί της εν λόγω αιτήσεω-ς κατ’ εξα:- 
ρεσιν των εν παρ. 1 του άρ·3ρ:υ 2 τον παρόντος Νόμου οριζο-
,κενών. ϊ”0 7 ίνεται : Υπουργός Βιομηχχ/ίας το
εντός μη-.ος απο της ντοίο/.ης της.

3. Ο: εκμ.ε τ αλλευόμεν ο ι λατομεία, περί ων η παράγρ. 1 τον
π;:·σ/ν::τ. δικά: :·.'/. τα-.. ανεξ αρτήτως εκ: >3 η τόμε-/ης απορ
ριπτικής αποράσεως του Υπουργού Βιομηχανίας να παρχμ/ί- 
•·<:υν περαιτέρω εν τη εκ.μ.εταλλεύσε: τον λατομείου των επί 
όώο'ον.α μήνας από της επιδόσεως εις αυτούς της απορριπ-ι- 
ν.ής απορ-άσεως τον Υπουργού Βιομηχανίας ι :

4. Π υπό τη.ς προηγούμενης παρχρ:άρον προόλετομένη πε-
>/,»____' >/. - ~ ...' .. "■

ε·σετ: μήνας δΓ .—πσάσεως τον Υπουργού Βιεμηχχ/ίας κα
τόπιν αιτήσεως τον ε· δ - '-"μένον ντό τον όρον ότι. η χ.το,- 
μένη ταράτασις ·3α χρτ* —ο:η-3ή ντό τούτον και εις την κα
τά το δυνατόν ατοκατάστ σιν τον ρνσικού τεριόά/.λο'/τος της 
περιοχής τον λατομεί·:', και ότι η εκ.μετάλλενσις ·3α τετιο::- 
σ·3ή εις κα·3ορ:σ-3ησόμενον επίπεδον.

Άρ-3ρον 8. ' -

Επιρν/.ασσομένων των διατάσεων των ά:3:ων 2 ταρ. τερ.
5 ταρ. 2. 7 ταρ. 3 και 9 ταρ. 1 τον παρόντος Νόμον, τας 

όστ'.ς εκμεταλλεύεται λατομείο·/ αδρανών υλικών, κατά παρά- 
ίασιν των περί τδ-ίας εκμετολλεύσεως διατάσεων τον παρόν
τος Νόμον, τιμωρείται κατά το άρ-3ρον 458 του Ποινικού 
Κώϊικος.

Άίΐρον 9.

1. Λ α κοινών ατοράαεων των Υπουργών Βιομηχανίας και 
Λημοσιι·)/ Εργων, εκοιδομενων μετά προηγούμενη·/ γνώμη/ 
της Επιτροπής της παρ. 2 τον παρόντος άρ·3ρον και δημο- 
σιευομ.ένιυν δια της Ερημερίδος της Κυίερνήσεως δύναντα: 
επιρ/νλασσομένων των διατάσεων της παρ. 1 τον άρ-3ρον 3 
τον παρόντος Νόμου, να κια-ύορίζωντα: περιοχαί. εις ας δ:α 
την ·εκμετάλλε·υσ:ν των εν χνταίς λατομείων αδρχ.ών υλικών 
δεν απαιτείται άδεια εκμεταλλενσεως. περί ης το άρ/ΰρον 2 
του παρόντος Νόμον.

Δια τον κα·3ορ·:;μόν περιοχών τον λεκανοπεδίου Αττικής δι’ 
ας δεν απαιτείται άδεια εκμεταλλενσεως. α: κοινά? αποράσεις 
περί ο>ν το προηγούμενο·/ εδάριον. εκδίδονται και δη·μ.οσ:εύονται 
δια της Ερημερίδος της Κνδίρνήσεως εντός διμήνου από της 
ισχύος τον παρόντος Χόμ.ον. Τα όρια των περιοχών τούτων ·3α 
προοδιοριζωντα: οι’ αζ:μον·3ιακών συντεταγεέ/ων. Εις τας πε- 
ριοχάς ταύτας τον λεκανοπεδίου Αττικής ·3α τε::λη·ρ5·ούν 
και α: ίο αχώ δ εις ορεινά? περιοχαί α) Σχιστόν Σκαραμ.αγκά. 
β) Μερεντα λΐοαογείων και γ) Δυτικής οροσειράς Αιγάλεω, 
περ'.λαμόχ/ομένον και τον Οροπεδίου Φυλής, ως ανται κα·3θ-

3ήσ:νται επακριόώς. ..
2. Δια κοινής αποράσεως των Υπουργών Προεδρίας Κν- 

ίερνήτεως. Β:ομηχχ/!ας και Δημοσίων Έργων, ^νιστάτσι 
προς εραρμο-ρήν των διατάσεων τον παρό/τος Χόμ.ον. Γνω- 
μοοοτική επταμελής Επιτροπή αποτελο.νμ.ένη ες r/ωτάτων ή 
χ/ωτερών υπαλλήλων των Υπουργείων: Εσωτερικών. Πολιτι- 
σμ.ού και Επιστημών. Γεωργίας. Βιομηχχ/ίας και Δημοσίων
Εργων, ως και τον EOT και: του ΙΓΜΕ οριζο'μένων εκά- 

στοτε υπό των αρμοδίων Γπονογών. ·,.' · · -··--'.
3. Από τη; δημοσιενσεως. των εν παραγρσρω 1 τον παρόν

τος κοινών χσοράσεων. απαγορεύεται εντός των, κατά παρά 
γρο,ρον τχύτη·/, κα3ορ:σ·3ησομεν<.>·/ περιοχών και οκ.τός τούτω-· 
'/.κι εις αττόττασιν πεντχκοοίωι μέτρων από της οριογραμμή, 
αυτών, η εκτός σχεδίου πόλεως χ/έγεροις κατοικιών και τά
σης ρύσεως κσισμάτω·/. ή η επεκτασις του σχεδίου πόλεως. 
ή η δημιουργία ανεξαρτήτου ρυμοτομικού σχεδίου. .

Άρ·3ρο·/ 10.

1. II εκ.μετά/./-ευσ:ς των λατομείων αίρχ/ών νλποών τω·' 
κειμένων εντός των. κατά το προηγούμενον άρ-3ρον 9, περια 
χών χαρακτηρίζεται δια· την εραρμογήν των διατάξεων τον 
παρόντος Νόμου ως δημοσίας ωρελείας. '

2. Όταν δια την εκμετάλλευσιν των λατομείων, περί ων 
η προηγούμενη παράγραρος, είναι αναγκαία η χρήσιμοποίησις 
ξένης ιδιοκτησίας, κείμενης εντός ή εγγύς των ορίων των 
κατά το άρ·3ρον 9 τον παρόντος Νόμον περιοχών, δια την κα
τασκευήν οδών, έργων υποδομής, ανέγερσιν εργοστασίων επε
ξεργασίας των προϊόντων των λατομείων, γραρείων και ενα- 
πό·3·Γσ:·/ των προϊόντων και των εκ της εκμεταλλενσεως απορ
ριμμάτων των λατομείων, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλ- 
λοτριωσις τούτης, αιτήσει και δαπάνα:; τον εκμεταλλενομέ- 
νον το λατομείο/ και υπέρ τον Δημοσίου

Η χ/αγκαστική αυτή απαλλοτρίωση κηρύσσεται κατά σας 
ισχύονσας εκάστοτε διατάξεις, περί απαλλοτριώσεις ξένης 
χ/.:·/ήτον ιδιοκτησίας νπέρ τον/ αναγκών τη; εκμεταλλέύσεως



3. Προκιτμίνου ζερί λατόμείων κειμένων εκτός των. κατα 
το άρύρον 9 του ζαρόντος Νόμου, ζερεοχών εζετρέζετα: ανα
γκαστική 2za7.7.0Tp:o)T*. ς Ξένης ον. tv-ή του to εοκττσεας. κατά 
την ϊεαϊεκασίαν του άρύρου 6 του Νομού 58//191;) «ζερ: 7,.α- 
τομείων», ερόσον ίεα της αναγκαστικής ταύτης 7ζ*>7.7.οτρεώ- 
:εως εζείεώκετα: μόνον η κατασκευή οίών ζροσζε'/.άσεως ο:a 
την εσυζηιέτησεν τον av αγ*/.ων το// 7. a τόμε tov τούτο)*/.

Ka: ϊ·ς την —χρίτττωσεν ταυτήν η αζα7.λοτρ:ωσες κηρύσσε- 
α: αετήσε; καε oar av at; του εκμεταλλευσμέ.συ το λατομείου 

•at υζέρ του Δημοσίου.

'Λούρον 11.

1. Ta εις την κυριότητα του Δημοσίου αν ήχον ο a λατομεία 
αΒρανών υλεκών τα κείμενα είτε εντός είτε εχτό; των ζερεο- 
χών ττερί ων η ζαρ. 1 του άρύρου 9 του παρόντος Νόμου ενομε- 
σύούντα: υετό του οικείου Νομάρχου αζο·/.7.ε:στ:·/.ώς ;:α ζ7.ε:οοο- 
τχής οημοζρασίας κατά τους όρους y.at Βεατυζώσεες του 13 Λ. 
14.11.1936 «ζερί εκμεσύώσεως των ίημοσεων εν *>ενεε λα- 
το-ιείων». ως τούτο ετροζοζοεήύη y.at συνεζΑτζώ Sr ::α του 
Β.Δ. της 31.12.1936.

ΕρόσΟ/ η εκμίσύωσες οημοσίας λατομικής εκτάσεως αρορά 
τυνεχομένην ή ζαρακεεμένην έκτασεν ζρος οημότεον λατομείο*/, 
λεετουργουν όάσεε μεσύωτηρίου συμόολαίου y.at ίυναμένου να 
/.εετουργήσεε κατ’ εραρμογήν των ΒεατάΞεων του ζαρόντος 
Νόμου, αζοσκοζε! οε ε:ς τη/ cpSo'/.o-ρεκήν εκμετά'/./.ευτεν του 
/.ατομειου τούτου υζο την εζ:ρυ7.αΞ:ν των αζαγορεύσεων του 
άρύρου 3 του ζαρόντος Νόμου, η εκμίσύωσες όΰ/αταε να συνο- 
).ολθγηύή υζό του Νομάρχου οε’ αζ’ ευύείας συμόάσεως μετά 
γνώμην του Σλμό:υ7.!:υ Μετα/./είων του Τζουργείου Βιομη
χανίας.

2. Εζί εν έτος αζό της Βημοσεεύσεως οεα της Ερημερίοος 
της Κοίερνήσεως των. υζό της zap. 1 του άρύρου 9 του ζα
ρόντος Νόμου. ζροϊλ·εζομένων κοενών ζζοςάσεων ιιζερί καύο- 
ρεσμου ζερεοχών». οεκαέωμα συμμετοχής εες τα; ΒεεΞαγομέ- 
νας ίημοζρασίας οεα την εκμίσύωσεν των εντός τον καύορ:- 
σύησομένων ζερεοχών κεεμενων ϊημοσίων 7.ατομε?ι·)·.. κεκτη- 
/τα: οε εκμ·ετα).7.ευόμενο: λατομεία aopr/ών υλεκών. οίτενες 
ο εν έτυχον ϊεα τα. κατά την έναρΞεν της εσχύος το*, ζαρόντος 
Νόμου, τε/,ούντα εν εκμετα7.7.εύσεε 7.ατομεία των. της σχετε- 
οής ααείας εκμετα7.7.εύσεως. ανεξαρτήτως εάν ούτοε ασκούν
a υζό των Βεατάζεων των άρύρων ΰ zap. 2 καε 7 zap. 3 y.at 

ί ζαρεχόμενα αυτοίς Βεκαεώματα, ως κα; οε εχτντ-ς 7.ατο- 
:ία εν 7,·ε:τουργία. εντός των ζερεοχών τούτων εοα. μόνον οε’ 
ζεκτασεν των ήση εν 7>εετουργ:α 7. α τόμε ίων των.

3. Υζό τας ζροϋζούέσεες της ζροηγουμένης ζαραγραρου σε- 
αεωμα συμμετοχής εες τας ίεεςαγομένας οημοζρασίας οεα 
ην εκμεσύωσεν οημοσίων 7.2τομείων αοσανών υ7.εκών, κεεμά- 
ων εντός κ αύ ο ρ: σ ύ η σ ομ έ < ω ν ζερεοχών ζέσε*; της υζό της 
'20. 2 του άρύρου 7 του ζαρόντος Νόμου ζοοό7.εζομενης ζε- 
εοχής Αύνηνών—Πεεραεώς. έχουν μόνον ο: κατά -ην εσχύν 
ου ζαρόντος Νόμου εκμεταλλευόμενο: 7.ατομεία αίρανών υ7.ε- 
ών εντός της ζερεοχής ττύτης.

4. Ο: οεκαεούμενοι συμμετοχής εες τας οε· ζαγομένας οημο- 
ρασίας. οεα τη*/ εκμίσύωσεν των οημοσίων 7.ατο..*είων. των 
εεμενων εντός ζερεοχών.ζερί ων α: ζροηγούμεναε ζαράγρα<- 
0: 2 κα: 3 οεν ού·/α*/τα: κατά τητ/ όεάρκεεα*/ του εν τη ζαοα- 
ράρω 2 ανασερεμένου έτους, να κζταστούν μεσύωτζί ζ7.ε:ί- 
ων του ενός οημοσίου 7.ατομεεοοι εντός των ζερεοχών τούτων.

5. Ο: ασκήσαντες εκμετάλλευσεν λατομείων κεεμενων εες 
ην ζερεοχήν Λύηνών — Πεεραεώς. ως αυτή κα-όορεζεταε 
ζό των οεατάζεων της ζαρ. 2 του άρύρου 7 του ζαρόντος 
νόμου κα; των οζοεων 7.2Τθμεεων η εκμετά7.7.ευσ:ς αζηρορεύ- 
η κατά την ζερίοοο αζό 2I.4.19G7 μέχρ: 23.7.1974 οεκα.ού
ζα: να συμμετέχουν εες τας. κατ' εραρμογήν των zap.αρράρων 
. 3 κα: 4 του ζαρόντος οεεζαγομένας οημοζρασίας.
6. Τα εκ της εκμεσύώσεως των οημοσίων λατομείων. ζ:ρ: 

)V η zap. 1 του ζαρόντος. μεσύώματα. όεόαεούμενα υζό του 
εκεί ου Νομάρχου κα: εεσζραττόμενα κατά τας οεατάζεες ζερί 
εσζραζεως των εσέ των του Δημοσίου, κατατίύεντα: εες την 
ράζεζα της Ε7.7.άοος. ε*ς ίοεο*/ 7.ογαρεασμόν. ζαρ' ης ανα-

/.αμίανοντα: κα: ϊεατεύενταε ϊεα κοενών αζΟοάσεο)*/ των V- 
ζονργών Οεκοννυεκων κα: Δημοσίων Έργων, αζοκλ-οεστεκώς. 
ο: αζοκαταστασεν κα: εζωραεσμόν των 7.ατομ:κών εκτάσεων, 
των οζο:ω· 0: ε/.μετ/./.ευίμε.ο: /.ατομεία αορα/ών υ7.*.κών οεν 
έτυχον της σχετικής' αοείας εκμετα/,λ'ϊύσεως. ή ί:? την υζέρ 
του Δημοσίου *ζα7.7.οτρίωσεν των εκτάσεο)ν τούτων.

'Λούρον 12.

1. II, υζό του ε κμ ε τ a 7.7.ευομ έν ου 7.ατομείθν αορανών υ7.ε- 
κών, ζαραόασες του εκάστοτε εσχύοντος Kx/ονεσμού των Μ·ε- 
τα/.λευτεχών */.α: Λατομικών Εργασεών. ή των υζό του αρμο
ί::. Έζεύεωρητού Μ:τ:·7.7.ε?ων εκοεοομενων οεατχρών. ως α- 
χκού*/τθς την αστυνομίτ/ των μετα7,7,ΐ!ων y.at 7.ατομε!ων. ·συ- 
νεζάγεταε την. ο:’ ητ:ο7,ογημέ*/ης αζοράσεώς του εζεόο7.ήν 
ζροστίμου αζό ϊρχ/μών ζέντε χελεάοων μέχρε ζεντήκοντα χε- 
λεάίων.

2. Κατά της x/ωτέρω αζοράσεους εζετρέζεταε ζροσρυγή 
ενώζεον του Συμόουλίου Μετα7.7.·είων. εντός ζρούεσμεας ενός 
μηνάς αζό της εζιοόσεώς της εες τον ε κμ ε τ α7.7.·ε υόμ εν ον το
7.ατομε!ο τούτο. Η ·εμζρο*2έσμως ασκηύείσα ζροσρυγή καε η 
ζρος άσκησεν ταύτης ζρούεσμία χ/αστέλ7.εε την εκτε/.εσεν 
της ζροσόα7.7.(χχένης χζοράσεως.

Το ζροϊόν των κατά το ανωτέρω ζροστίμων, όεία.ούμενον 
υζό του αρμοϊίου ΕζΤύεωρητού *Μετα7.7.ε!ων κατά την όεαΐ·-' 
κ.ασίαν των Βεατάζεων ζερέ όεόαεώστοίς καε εεσζράςεο>ς των 
εσόϊων του Δημοσίου κατατίύεντα: κα; οεατίύενταε κατά τα 
εν zap. 6 του άρύροτυ 11 του ζαρόντος Νόμου οριζόμενα.

Άρύρον 13.

1. At τεχτάςεες των άρύρων 2. 4 καε 9 του Νόμου 387/ 
1913 «ζερί Ι-ατομοίων» της ζαραγράρου 2 του ζαρόντος. ως 
y.at at ϊεατάζεες του εκάστοτε εσχύοντος Kx/ονεσμού Μεταλ
λευτικών .καε Λατομικών Εργασεών'. έχουσεν εραρμογήν καε 
εζί τηις εκμετα7.7.εύσ·£ως 7.ατ ομι ίων aopx/ών υ/.εκων.

2. Η αζχγορεύουσα τη*) ίκμετα7.7.ευσ:ν των 7.ατομε:ων ο:’ 
αρχαε'ο7.ογεκούς. συγγκοενωνίας. εσωραεσμού */.2ε 7,-οεζθ'ύς οη- 
μοσίας ωρε7,είας 7-όγ'θυς οεαταγή. εσχύε: μετά εσ αμήν ον αζό 
της εκοόσεως του Π. Λ/τος του ζροό7.εζομένου υζό των :εσ
τάσεων του άρύρου 4 του Νόμου 587/1913 «ζερί 7.ατομε·!ω·/*> 
καε του εες εκ.τέ7.εσ:ν τούτου εκοούέντος αζό 27.3.1919 13. 
Δ/τος «ζερί συσζάτεως εεοεκής εζετροζής ζρος γ'*«ομο;ότη- 
αινκ «ζερί της εκ,Βόσεως ή μη αζαγορευτεν.ής οεατχγής της 
λατομίας α:χα:ο7.·ογ:κούς /,ό^γθυς>>.

Άρύρον 14.

3. Εζί εν έτος αζό της εσχύος του ζαρόντος Νόμου, εκτά-
τεες του Δημοσίου ζερεκ/.είουσα: κοιτάσματα μαρμάρων, ερ' 
ων εκτάσεων οεν έχε: όεε.'εργηύη ερευνά ή εκμετα/./.ευσες καε 
οε*/ εκκρεμε! αίτησες ζερί μεσύώσεως τούτων, συμρώνονς ζρος 
τας οεατάςεες του άρύρου μόνου του Π. Δ. 255/74 «· ττ ε ρ ί 
α-ντεκ,αταστάσεως του άρύρου 8 του υζ αρεύ. 237/1971 13. 
Δ/τος «ζερί του τρόζου εκμεσύώσεω-ς των οημοσίων 7,ατο- 
μίείων μαρμάρων», εκμεούούντα*. αζοκ'/.εεστ'.κώς. ο: αζ :>
ύεεας ουμίάσεως κατά ζην οεαοεκασίχ/ των οεατάζεων το/ν 
εοαρίων 1. 3 καε 4 του ως άνω Π. Δ/τος εις λατομεκά; εζε- 
χεερήσεες. αίτενες *υρ' οεανοήζοτε όννομο*/ ζ/έσεν εκ.μεταλλεΰ- 
οντα: λατομεία μαρμάρων εες την ζερεοχήν Πεντέλης ζερί 
ης ηζαράγραρος 1 του ζαρόντος.

4. Η ζροτερ2:ότης αιτήσεων υζοόα/.λομένων υζό 7.ατομε- 
·//>■/ εζεχε:ρήσεων, μη εμζεζτουσών εες την υζό της ζροηγου- 
μένης ζαραζράρου ρύύμεσεν εντός του κατά τα άνω έτους, 
κατ' ειαρμογήν των οεατάζεων του άρύρου μόνου του Π. 
Δ/τος υζ' αριύ. 255/74. κρενετα: μετά την λήσεν του έτους 
τούτου καε ερ όσοτ/ η οεα των αιτήσεων τούτων αετουμενη 
ζρος μεσύωσεν έκτασες του Δημοζίου. η ζερεκ'/.είουσα κοετά- 
ζυατα μαρμάρων, ερ' ης οεν έχε: οεενεργηύή έρευνα ή εκμε- 
τά7.7,ευσες. οεν εοεσμεΰύη κατά το έτος τούτο, συνεζεεα αι
τήσεων υζέρ λατομικής εζεχεερήσεω; εκ των. εν τη ζαρα- 
γράρω 3 του ζαρόντος αναρερομένων.



ο. Εις τας κατ ες αρμογήν των δ:ατάτεων toj C. Λ. 237/ 
197] «κερί τον τρόζον εκμοτΑώτεως των Δημοτίων Λατομεί
ων μτρμιρων» διενεργο,μένας δημοκρατίας δ:α την εκμιτΑω- 
τιν. των εις την κνρίότητα τον Δημοτίον ανηκόντων τνιωγ- 
μόνων λατομείων μαρμάρων. δικαίωμα "τνμμετοχής ε:ς τέν
τας. εζί εν έτος αζό της :τχύΟς τον ζαρόντος. κέκτη/τα: μό
νο·/ a: λατομικά: εζ·.χε:ρήτε: ς. αίτ'.νες νς οιχ/δήζοτε εννο- 
μίν τχόϊ'.ν εκμεταλλεύονται λατομεία μαρμάρων. κατα την 
έναρς:·/ τη; :τχύος τον παρόντος, ε:ς την ζιριοχήν. ζερ: η; η 
ζαράγρ3γθς 1 τον ζαρόντος.

To κατά τα άνω ζαρεχόμενον αζοκλε:ττ:/.όν δικαίωμα :- 
τχύε: και δια τας δημοκρατίας τας δ'.ενεργονμένας μετ:: την 
λήψιν τον ως άνω ότονς. εςότον όμως νζεολήΑη τχετική αί- 
τητ:ς —ερ: μιτΑώτεως εντός τον ότονς τούτον.

' Λ: Αρον 15.

Τα εν άρΑρω 12 τον ζαρόντος Νόμον ζροόλεζόμενα ζοτά 
ζρθττ:μων -/.α: χρηματικών ζο:νών δύνχ/τα: να ανατοροταρμό
ζονται ανά τριετία-, -: ’ αζοράτεων τον Τζονρμον Β·. ον. η μ α
νίας. δημοτ'.ΐνΟμενων δ:α της Εςημερίδος της Κνδερνήτεως.

ΆρΑρον 10.

— Πάτα λοζτομόρίτα δ:α την τς αρμογήν των διατάξεων τον 
ζαρόντος νόμον. καΑοριτΑήτετα*. δια κοινών αζοράτεων των 
Τζονργών Βιομηχανίας κα: Δημοτίων Έργων.

ΆρΑρον 17.

Η ιτχύς τον ζαρόντος Νόμον άρχετα: αετό της δημ:τ:εύ- 
τεώς τον δια της Ερημερίδος της Κνόερνήϊεως.

Ο ζαρών νόμος ψηςιτΑείς νζό της Βονλή-ς και ζαρ’ ΙΙμών 
τήμερον κνρωΑείς. δημοτιενΑήτω 2ια της Εοημερίτος της- Κν- 
όερνήτεως κα: εκτελίτΑήτω ως νόμο ς τον Ινράτονς.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟ’ ΑΡ1Θ. 595/1978 
(ΦΕΙ\ 12G/T. ζρώτον/17.8.1978)

Περι εκμιΑώτεως δημοτίων λατομείων αδρχ/ών νλί/.ών.

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες νζ’ όψ:ν;

1) Τας διατάξεις της ζαρ. 3 τον άρΑρον 22 τον Νόμον 
009/77 «zip? εκμεταλλεντεως λατομείων».

2) Τας διατάξεις τον Νόμον 000/75 «κερί Γζονργ:κοί
Δνμόονλ'.ον κα: Τζονργείων» εν τννδνατμώ με την νζ' αρ:Α. 
78077/12.12.77 Κο:νήν Λζόρατιν τον ΠρωΑνζονργού κα: 
5‘ζονργον Βιομηχανίας κα: Ενέργειας (ΦΕΚ 120.5/
10.12.1977) «κερί χ-αΑέτεως αρμοδιοτήτων ε:ς τον Vpv- 
ζονργόν Β'.ομηχχ/ίας κα: Ενέργειας» κα:

3) Την νζ αρ:Α. 070/78 γνωμο δότη·:·/ τον Σνμόονλ’ον
της Εζ'.κρατείας. ζροτάτε: τον Τρνζονργον Β'.ομηχαν'ας
κα: Ενέργειας. αζοοατίζομεν;

ΆρΑρον 1.

Η δ:α ζλε’.οδοτικής δημοκρατίας ή 5/ αζ’ ενΑείας τ.μ- 
όάτεως. ε,κμίτΑωτ: ς. νζό τον Ο’.κείον Νομάρχον. των 
την κνριοτητα τον Δημοτίον ανηκόντων λατομείων αδρανώ-. 
νΛ’.κων. κατ’ ερ αρμογήν των διατάξεων τον άρΑρον 11 τον 
Ν. 380/1970 «ζερί εκμετα/./.ενοεως λατομείων αδρχ.ώ/ 
νλ:κών κα: αζαγορεύτεως εκμετ αλλεντεω ς λατομείων μαρ
μάρων ε:ς ζερ:οχήν τον Π εντελικον όρονς» κα: των διατα. 
ζεων των άρΑρων 17 κα: 22 ζαρ. 2 τον Ν. 009/1977 »ζε- 
ρ: εκμεταλλεντεως λατομείων», ενεργείτα: τνμρώ’-ως ζρος 
τας δ:ατάξε:ς τον ζαρόντος διατάγματος.

ΆρΑρον 2.

Η. κατά τας διατάξεις τον ζροηγονμένον άρΑρον. εκμί- 
τΑωτ:ς διενεργεί τα: μόνον, ερότον δ:αζ:ττωΑή νζό τον
Νομάρχον ότ: δεν τνντρεχονν ο: αζαγορεντικοί λόγο:, ζερ:

7 -

ί·>ν τ: ί τ:ν Νόμον 380 70. Π δ:αζίττωτ:ς αύτη
'/ίν 27:2:“: ί 1Τ 2 ζροκε:μέ·/ον ζερ: εκμ:τΑώτεως λατο;ε:(·./

ανιόν j/.:y.G)v κειμένων εντός ζερ: οχών κ χΑ ο ρ :ζομ εν ;ο ν
κ.ατά την δ:αδ:κατ:αν τον άρΑρον 9 τον Νόμον 380/70.

ΕκμίτΑωα:; δια ζλε:οδοτ:κής δημοζ:ατ:ας.

ΆρΑρον 3.

1. Η δημοζρααία λαμέάνε: χώρα ε:ς το κατάττημα της 
Νομαρχίας, εις την ζερ:ςερε:αν της" οζοίας κοίτα: το νζό 
εκμίτΑωτίν λατομείο·/. Η δημοκρατία αντή είνα: ςαν-ρά. 
ενεργεί τα: δε ενώζεον εζ:τ::ζής εκ τριών δημοτίων νζα/./.ή- 
λων, ορ:ζομόνων δι’ αζοοάαεως τον αρνοδίον Νομάρχον κα: 
δ:αρκεί εζί μίαν ώραν, μετά την λήΞ:ν της οζοίας δεν εζ:- 
τρόζοντα: αντιζροαφοραί.

2. Προ της ενάρηεως της δημοκρατίας εΐετά'όετα: νζό 
της εζ'.τροζής η τηρητίς των. ε:ς το άρΑρον 5 το.ν ζαρόν
τος Π. Δ/τος κα: την δ’.ακήρνς:·/. ζροόλεζομενων ζροΑε- 
τμιών και δημοτιεντεων. ε:ς ζερ:ζτωτ:ν δε διαζ’.ττωτειος. 
ότ: δεν ετηρόΑητ:ν αντα:. η δημοκρατία μ.αταιοντα:.

ΆρΑρον -i.

Η δ:ακήρνζ:ς της δημοκρατίας τνντάττετα: νζό τον ο'- 
κείον Νομάρχον. μετά γνώμην της καρά τη Νομαρχία Εζ'.
τροζής Βιομηχανίας. Ε:ς την δ:ακήρνς:ν δέον αζαραιτήτως 
να ζερ:λα;ν.δά'/ετατ :

α) Π εριγραρή των ορίων τη; νζό εκμίτΑωτίν δηνοτια: 
λατομνκής εκτάτεως. ζροτδ:ορ:7ομόνων δ:’ αζημονΑίακών 
τνντεταγμενων. r/αςερομένων ε:ς το εΑν.κόν τριγωνομετρι
κόν δίκτνον. ως κα: το εμόαδόν αντής.

ό) Ο Δήμος ή η Κο:νότης κα: η Αετ:ς ε:ς την οζν.αν 
ενρίικετα: η λατομική έκτατ:ς.

γ) Η διάρκεια της μ’.τΑώτεως. η οζοία δεν δννατα: να 
είνα: μικρότερα των δέκα κα: μεγαλντερα των εικοτ: ετών.

2) Το ζάγ:ον μίτΑωμα νζολογιζώμενον r/α ττρεμμα της 
μιτΑονμενης εκτάτεως.

ε) Το αναλογ’-ν.όν μίτΑωμα. το οκοίον κα: Αα αζοτελ;·. 
το 7η;αείον εκκινήτεως της δημοκρατίας.

ττ) Το ύψος της εγγνητζ/.ής εζνττολής. ανεγ'.ω?::μόνης 
Τραζέζης. δ:α την τνμμετοχήν ε:ς την δημοκρατίαν, ως κα: 
το Αύος εγγνητ'.κής εζ:ττο/.ής. δια την τήρητιν των όρων 
της τνμβάτεως ε:ς ζερίζτωτ:ν κατακνρώτειος της δημοζρα- 
ϊί^ς.

ζ) ’Ορος κερί εκζτώτεως τον μιτΑωτον εκ της μ:τΑώ- 
τεως κα: καταζτώτεως της εγγυητικής εν ζεριζτώτε: αρ
γίας τον λατομείον εζί δνο τννεχή ετη ή ζαραδατεως ορον 
τ:νές της τνμίάτεως.

η) Ορος, ότ: η τ>μόατ·.ς της μ'.τΑώτεως Αα /.νέτα: αόη- 
μ':·οτ δ:' χ/τότετα τα μέρη. ·ε:ς ζεοίζτωτ··/ κατά την οζοίαν. 
κατόζ:ν ελεγχον των αρμοδίων Τζηρετ'.ων τον Τζο-ργειον 
Δημοτίων Έργων. διαζιττωΑή τ r/.αταλληλότης των ζα- 
ραγομενων αδρτ/ών νλ:κών. δ:α την χρήτ:ν δ:α την οζοίαν 
ζροορίζονται.

Α) Το κατώτερον ύψος εζενδύτεων. δ:α την αΞ:οζο!ητ:ν 
τον λατομείον.

ι) Όρο:, οι οζοίο: κρίνονται. εν εκάττη τνγκεκρ’-μίνη ζε- 
ρ:ζτώτε:. τν.όζ:μο: δ:α τη·/ οιατςά’/.:!·.·/ των τνμςεροντων τον 
Δημοιίον κα: τη·/ ορΑολογ:κήν εκμετάλλεντ:·/ τον λατοεείον.

:α’Ι Η δημοτίεντ'.ς της δ:χ/.ηρνςεως. κα:
it) Η ημερομηνία εζχ/αλήψεως της οηαοζρατιας. ε·ς 

ζερίζτωτ:·/ κατά την οζοίαν δεν ήΑελε εγκριΑή νζό τον Νο
μάρχον το αζοτελετμα της δ:ε= αχΑείτης. το ζρώτον. δημο
κρατίας.

ΆρΑρον 5.

Η δ:τκήρνς:ς δημοτ'.ενετα: τονλάχιττον δέκα ην,ερας ζρο 
της ημερομηνίας 2:εςχ;ωγής της δημοκρατίας. Η δημο- 
τ·!εντ:ς αντη ε/εργείτα: 2:α τοιχοκολλήτεως της δ'.α/.ηρύ- 
ςεο)Τ ϊ'ς το κν.τ::·/όν κατάτττιία ττ.ς Νομαρεχίας κα: εις 
το Δημοτικόν ή Κοινοτικόν κατάττημα της ζερ'.ςερείας ε: ς 
την οζοίχ/ ενρίτκεται το νζό εκμίτΑωτίν. λατομείον κα: δ:α
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ημοσιεύσεως περιλήΔεως τη; διακηρύςεως εις μίζν. κατά 
ροτίμησιν ημερησίαν εφημερίδα εκίιίομέ/ην εις την ε:ρ/ν

του Νομού, ερόσον εκδιδεται τοιαύτη ν,αι εις μίαν ημερήσια·/ 
ιρημεριδα των Αθηνών.

' 3 ΆρΔρον 0.

1. Δια την συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν ορείλε: τ:^; 
ενδιαρερόμενος. επί ποινή αποκλεισμού του εν. ταότης. να 
/.αταΔέση ενώπιον τη; επιτροπής του άρθρου 3 του παρον- 
:ο; II. Δ/'το; την. υπό της διακηρύςεως. προβλεπομενην 
ε*;νυητιχήν επιτολήν ανεγνωρισμένης Τραπεζης. Η εγγυη- 
σις αύτη δύνατα: να συνίσταται και εσ ομολογιών των πα
ραγωγικών δχρειών.

2. Ο συναγωνισμός μεταΐρύ των πλειοδοτών προκαλειτζ/ 
ι.όνον επί του αναλογικού μισΔωματος.

ΆρΔρον 7.

τεταγνέ/ων αναρερομ.έ·/ο>ν εις τό εΔνικον τριγωνομετρικού 
ίίκτυον. ω; -/.at υπό σκαριρήματος. εις το οποίον Δα εμ;αί
νων τα: τα εις σπόστασιν. τουλάχιστον 500 μέτρων πέρια της 
λατομική; εκτάσεως παντός είϊου; κτί-αατα. αρχαιολογικά 
μνημεία, τουριστικά! εγκαταστάσεις. ίασικ»! εκτάσεις. δη- 
μόα’.οι θεοί. σιδηροδρομικά: γραμμαί. δίκτυα υδρεύσεως. ενα
έριοι γραμμαί ηλεκτρικού ρεύματος κα: τηλίεφώνου. αλλά 
δημοσίας ωρελείζς έργα κα: τυχόν ετερα λατομεία.

Το κατά τα άνω τοπογραρικόν σχεδιάγραμμα δέον να εκ- 
πτνηβή ν.α: υπογραρή υπό διπλωματούχου μηχανικού έχοντος 
το προ; τούτο δικαίωμα.

2. Ερ’ ότον η α:τουμένη μισΔωσις αρορά δημοσίαν λατομι
κήν έκτασιν. συνεχόμενη·/ ή παρακε'.μόνην προ; έκτασιν δη
μοσίου. λατομείου, λειτουργούντος βάσει μισΔωτ-ηρίου συμβο
λαίου. ε:; το κατά τα άνω τοπογραρ:κόν σχεδιάγραμμα δέον 
να εμραίνετα: κα: το εν λειτουργία λατομείον.

3. Επί εκμισΔώσεως δημοσίας λατομική; εκτάσεω;. περι-

αστου κα: ο αναοε:χ·υε:; π/υε:οοοτ 
όμενον υπό των με'/.ών τη; διεσα 
:τροπή;, υποβάλλεται. εντός τριών ηχερών από τη; διεςα- 
ωγή; τη; δημοπρασίας ε:; τον Νομάρχην, μετά γνώμη; 
η; επιτροπής ταύτης. .περί του συμρέροντο; ή μη του ζποτε- 
έσματος τη; δημοπρ ασιας.
Ο: λαόύντε; μόρο; ε:ς την δημοπρασίαν έχουν 0:κ.α:ωμα 

ζ λάβουν γνώσιν του πρακτικού τη; επιτροπή; κ.α: δικαιούν- 
α: να ασκήσουν ένττασ'.ν. 2:α τυχόν τυπικά; παραλείψεις. ε- 
υπιον του Νομάρχου, εντός πεντε ημερών από τη; υποβολής 
ου πρακτικού, όττ:; κα: αποραίνετα: εντός προΔεσμιας δέκα 
έντε ημερών από τη; ασκήσεώ; της, ... .............·.· :ι ,.

ΆρΔρον 8. ··'.'■· ...........
. x . ·· · ι

1. Ο Νομάρχης, αρού απορανΔή επί των τυχόν υποόληΔει
όν ενστάσεων, εκδίίεε απόρασιν περί εγκρίσεω; ή μη του 
τοτελέσματος τη; ίημοπρασίας, η οποία επνδίδεται επ' απο- 
,:Ξει ε£ τον πλειοδότη. . -
Ε:ς περόπτωσιν εγκρίσεω; του αποτελέσματος της δήμο

ι ασιας, δια τη; κατά τα άνω αποράσεως, καλείται ο πλεto- 
τη; όπως προσέλΔη εντός τριάκοντα ημερών από τη; επι- 
σεώ; της. δια τη·/ ενώπιον συμβολαιογραρου. σύνταςιν και 
ογρζρήν του οικείου συμβολαίου μισΔώσεως. · ■' ;
2. Εις το μισΔωτήριον συμβόλαιον αναγράρονται απόντες 
όροι της Ειακηρύήεως. συμπληρούμ ε νοι και οια του επιτεε»-. 
εντός μι-Δώματος. Εάν ο πλειοδότης -δεν προσέλΔη εντός 
ς ταχΔεισης προΔεσμιας οια την σύνταςίν κα: υπογραρήν 
υ συμβολαίου μισΔώσεως, τεκμαίρεται άρνησις αυτού, οια 
/ υπογραρήν του to; άνω συμβολαίου κα: ο Νομάρχης. :·.’ 
υρασεως του. κηρύσσει τούτο έκπτωτο·/ πσ/τός εκ της 3η- 
πρεσισς απορρεο.τ;τ δικαιώματος του και οιατάσσε: ττ.ν 
ερ του Δημοσίου κατάπτωσιν τη; κατατεΔείσης εγ-ρυήσεως.
3. At οαπάνα: του συμβολαίου βαρύνουν τον αναοε:χΔέντα 
ειοοότη·/.

ΆρΔρον 9.

Ιο:; περίπτωσιν μη εγκρ/ίσεω·; υπό του Νομάρχου του απο- 
,εσματος της ίημοπρασίας. αυτή επαναλαμβάνεται νπο- 
εωτικώς. κατά την ημερομηνίαν την οριζόμενη/ ε:ς τη·/ 
.0 7:ε.ΰείταν οιακήρυσ:·/.
Ιν/.μίσΔωσ:; οι’ απ ευύείας συμ]όάσεως.

ΆρΔρον 10.

1. 11 :: απ ευΔειας συμβάοεως εκμισΔωσ:; των εις τ αχ/ 
:οτητα του Δημοσίου α/ηκόντων λατομείων αϊρανών υλ:- 
/. συνομολογειτα: κ.ατόπιν υποβολής εις τον ο εκεί ον Νο- 
,··χην σχετικής αιτήσεως. συνοοευομένης υπό τοπΟγραρικού 
;:αγραμματος εις ε= απλού·/, επί τσυ οποίου Δα εμραίνε- 
η α:τουμ·ενη προς εκμισΔωσ:·/ τηυ.οσία λατομ'.κή έκτασης 
τα ορ:α τούτης, προσδιοριζόμενα 2:’ ζζημου-ά:σκοόν σν*/-

ς σ^ντ κλειούσης πετρώματα ειδικής χη
■· 72ΐ ο:2τ^ζω- C/.τϊ c·: r -:ωττ; μ · y f * * ?·/·.·
;:2σ!αν. r( -707CC72 £- Via», 27C£770”C'.l2'.. y.i: 2;jL0“0ti2i
Το -pzy.T */. σν. ‘jzir'pa- μένη; 7:2:2';ρ 2^Oj ζ:οολ£”ομέντ,
r(; ττ;; e- 7 21. 77£ρ 2V 70J ΤΟΓΟγραρικού σχεδ

2. C> Υπουργός Βι:
r μί'Δωσι; αρορά

r:o; δημόσιον λατομεί

ρήματο; και υπό εκ,Δόσεως ε:ς την οποία/ Δα αναρερεται το 
ε.εο; της βιομηχαν'ας. η χημική σύνΔεσις του πετρώματος, 
το οποίο/ έχε: ανάγκην η βιομηχανία ως πρώτην ύλην, η χη
μική σύνΔεσις του πετρώματος του απα/τωμένου εις την αι- 
τουμένην προ; μίσΔωσιν έκτααιν. ή απαιτηΔησομένη ετησίω; 
ποσότη; πετρώματος 2ια τη·/ τροροίότησιν του εργοστάσιου, 
έτερα: πήγα! προμηΔεία; τοιούτου πετρώματος, ως και πάσα 
ετέρα σχετική πληρορορία. Η έκΔ/εσις αύτη 2έον να συνοβεύ- 
εται και υπό γεωλογικού χάρτου της αιτουμένης προς μίσΔω- 
σιν εκτάσεως.

ΆρΔρον 11.

1. Εάν κατά την υπό του άρΔρ-ου 2 του παρόντος Π. Δ/τος 
επιτασσόμενη, έρευνα/ 2·.απιστωΔή ότι οια τη/ αιτουμένην 
προς μίσΔωσειν. 2ι! απ’ ευΔειας συμβάσεως, ίημοσία/ λατο
μικήν έκτασιν. οεν συ·/τρεχουν οι απαγορευτικοί λόγοι του αρ- 
Δρου 3 του Ν. 3SG/70. ο Νομάρχης διαβιβάζει τον σχηματι- 
σΔέντα ράκελλον εις την Γενικήν ΑΑσιν Μεταλλείων του 
Υπουργείου Βιομηχα/ίας και Ε/εργειας.

ηχανίας κα: Ενέργειας, εά·/ η αιτου- 
:.·/εχ:νάνη,ν ή πσρακε'μενην εκτασιν 
ι λειτουργούν βάσει μισΔωτηριου συμ

βολαίου. κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της αρμόδιας Υπηρε
σίας. προκαλε! γνωμοίοτησιν του Συμβουλίου ΔΙεταλλείων, 
περί της συνδρομής ή μη των προϋπο-Δέσεων του δευτέρου εοα- 
ρίου της παρ. 1 του άρΔρευ II του Ν. 4SG/76.

Ο Νο-αάρχης, εκτιμών τη/ ως ά·/ω γ/ωμοδότησιν του Συμ
βουλίου Μεταλλείων, ως και άπαντα τα στοιχεία του σχ-ηαα- 
τισΔέντες ρακέλλου. εκδίδει ητιολογηυένη/ απόρασιν πεσ! 
εγκρίσεω; ή μη της εκμισΔώσεως οι’ απ’ ευΔειας συμβάσεως 
της α:το:μέ·/ης λατομικής εκτάσεως.

3. Εά*/ η αιτουμένη μίσΔωσις αρορά λατομικήν έκ.τασιν 
περ'.κλείουσαν πετρώματα ειδ'.κής χημικής συνΔέσεως α/αγ- 
καιούντα ως πρώτη ύλη εις βιομηχανίας ο Υπουργός Βιομη
χανίας και Ενεσγείας. μετ' έρευνα περί της καταλληλότητες 
του πετρώματος δια τας ανάγκας της αιτούσης βιομηχα/ίας 
και κατόπι·/ γνώμη; του Συμβουλίου Μεταλλείων, εκδίδει η- 
τιολογημένη// απόρασιν. περί εγκρίσεω; ή μη της αιτουμένης 
μισΔώσεσως απ’ ευΔειας συμβάσεως, την οποίαν αποστέλ
λει μετά του σχετικού ρακέλλου εις τον αρμόδιον Νομάρχην.

ΆρΔρον 12.

I. Αι κατ εραρμογήν των διατάσεων των παρ. 2 κα: 3 
του προηγουμένου άρΔρου εκδιδόμενα: αποράσεις του Ν:μάρ- 
χ;υ ή του Υπουργού Βιομηχανίας κα: Ενέργειας, περί εγκρί- 
τειος ή .μη της αιτουμένης μισΔώσεως. επιδίδονται υπό του 
Νομάρχου, επ: απείειςει. εις τον υποβα/.όντα την αίτησιν περί
της οι απ ευυειας συμβάσεως μισ^ωσεως. σον ;ε ηύε/.εν
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;*.ν xo2

•άς ~η> Τ χχ·3ε •'ΤΛ
υπογαφήν TC »
άρνησις Γυτ: I' ?·α
δικαίωμα 3sro: :εύν

ίγκρ :-3ή η α;σ»5ω'ς χύτη. καλείται Ο υποβαλών· την κατά 
οσε άνω χίτηχν· όπως πρ»σόλ-3η εντός τριχ/ον-τα (30*) ημί'ω». 
σια τη/, ενώπιον συμβολαιογράφου, σύ 
το> σχετικού αυμβάλχίονε

2. Εάν ο προσκληθείς δεν, προσέλ-31 
ως άνω.- προ-λεσχίάς, δια τη·/· σύνταξιν και υπογαφην το. 
τικού συμβολαίου. μισ-Χώσεως,. τεκμχίρετχι αρνησις 
τ-τνυ υπον-αφήν τούιτο'υ και χπόλ/,υτχι ϊλ δικαίωμα εβτορρεον 
εκ της υπσβληίείσης υπ"' αυτού χιτήσεως, περί μισθώσεως 
της AST- V7.T- εν.τάσεως. Η. τ:·χύτη απώλεια γ/(εστοπ·-.ι:"τα: 
υπό ΐ1:·.· Ν:μά: νου ε·ς ι:ν> χπωλίταντζ τα εκ της ως ά ω αι
τήσει» ς. δικαιώματα- rsx.

3». An άοπάνοκ·. του μίοώωτηριοι* «έμβολα»®.· 1χρν>·συν του. 
μιιχ3ωτήν,ι..

Ά ρ3ρ ο/ 13.

1. Εις. το· καταρτιού ησόμενον μισ&ωτήριον. συμβόλαιο'/, κ*τ 
—φ/αρμογήν/ του. προηγουμένου άρ-ύ.ριου,, α: εν Χυτώ, οροί καώ ο
ρίζονται χ-ό του. οικείου. Νομάρχο'Λ. μετά, γνώμην τη,ς; παοΓ 
χυτώ Επιτροπής Βιομηχανίας.

Μεταξύ των όρων δέον όπως περιλαμβάνονται·,. αναλόγως,. 
και τα διαλαμβανόμενα εις το άρ·$:ον 4-του-παρόντος Π. Δ· 
τος.

2. Προκ:ειμένου περί εκμισ-3ώσεως Ji‘ απ’ εν-5-είας τ-αίά
ρε ως δημοσίων λατομείων, χδίρχνών υλικών ε·:ς βιομηχανίας 
έχοντας χ/αγκην των πετρωμάτων αντω·/ ως τρωτήν νλην 
?έον ,'χετοτύ των- όρων τον σχετικού συμβολαίου να περιλαμβα- 
νετα: και όρος, κα-λ’ ον τα πζραγόμενα εκ τον λατόμείου προϊ
όντα -3α τί-ύεντα: ατοκλειστικώς και μόνον ως πρώτη νλη. 
προς τροφοδάτησιν της βιομηχανίας της μιτ5ωτρίας ή κα 
παρεμφερών βιομηχανιών.. .
- Εφ’ όσον της χρηοιμΛΤοιησεως των ~αρ αγόμενων εκ τον 
λα.τΓχει:.α προϊόντων· προηγείται διαλλογή] τούτων, προς, τρο- 
<ρ.οδότηχι-/ της β.ομηχανίας, :α εκ της δ: αλλαγής απορρ-.μα- 
τα η. ;χ.'·>3ωτρ.ια. ούναται να διχ-ϋέτη, ελεν-δέ'ρως πατά ποσο- 
οπόν κχλρριΓίγχενον έκαστο:,ε. οπό Επιτροπής συγκροτο-υμέ- 
νης. οι’ χπσφάσεως τον Γ.ρμεδιτυ Νοχάρχου και χπαιρτιζομέ- 
νης εξ ενός Μηχανικού Μεταλλείων της κατά τόπον αρμό
διας E.T'.iS/σεως Μεταλλείων, ενός Μηχχ/ικού της ΑΑσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχία; και ενός Χημι
κού της παρά· ττ Νομαρχία- Υπηρεσίας ταυ Γενικόν Χηχείον 
που Κράτους..

3. Η πχεάίασις ντί τον μιεύωτού των; διατάξεων :ης 
πρεηγουμήνης πτρσγράφεν συνεπάγεται την έκπτωτόν τον- εκ 
της μτύώσεως. οι" ητελογημένης ατοράσεως τον Χεμάρχον. 
και την κατάπτωσήν, της κ χία-ε·3·ε ίσης εγγ-ήσεως υπέρ τον. 
Λα.ροσίον. Εις τον ετ.ϊ της βιομηχανίας και Ενέργειας Υφυ
πουργόν. χ/ατίώεμε/ την δημοσιεοσιν και εκτελεσιν τον πα 
ράντος Ιΐραχορικού Λιατάγςχατος.

V Χίμος όο^Ι'ΘΤΤ -

Πεαι" εα χεταλ/.κύτεως λατομείων.. _ _.
(ΦΕΚ 241/τ.. πρώτον/1.9.197.7;

Άρώρον 2·.

3. «Ες την κατη-ρορίαν των αορανών νλικώ» υπάγονται, 
τχ οριζόμενα νπί τον άΛ>3ρον. 1 τον Νόμον. 386/1976».

Ap-Jcov id.
«Ο εν.μεττί/νλενότχενο ς λατομχάαν. ί ομηχανικωκ ορυκτών ή 

μαρμάρων και :ϊοτ. ών ν/.ικών·,. ά*.·;ν, της υπάτων : ιατά ~εω.ν· 
τον πΐι'-όντο; Νόχον απαιτονμίνης αιτίας εκμ ετ αλ/^νσε ω ς, 
τιμωρείται 5.α ςνλακίσεως κα: χρηματικής ποινής».

Η νΐάταςη τον άρνρον 11 παύε,·: να. ισχνή από την έναρ
ξη ισχνός τον παρόντος σ» ότι αοορά τα αορανή υλικά.

•ο Άρ^ρον 17. ' χι. ·'-

‘r 1. «Η πνρ άγραοο; 1 τον ά; 3ρ·ον 9 τον Νόμον 38*6/1976

«περί εκμεταλλεύσεως λαταχείων αορανών υλικών· και- αποσ- 
γοροίσεως εκμιεταλλεύσεως λαταμειων μαρμάρων εις- πτριο- 
χτ ο το .ι ΓΙ'εντελικού όρους», κ/τ:κατ3ϊστατα·.· οή" ης ίσχνσεν 
ως ακολοίύως:

«1. Ατι κοινών αποφάσεων των Υ,τανρ.γών Β:ομηχ»ίας 
και Ενέργειας κα: Δημοσίων Έργων, ε/.;ιάοαειων μετά,προη- 
γο.μέ·.ην γνώμην της Επιτροπής της παραγράφου 2 τον πα- 
,ιό.τος άρ-ύρου και ϊημοσ-.τνομόνων- 5<α της Ερημερίόος της 
Κ.ίερνήσεως οχνα·>ται. εστιφυλασπομενων τωχ οιατάξδων. της 
παριαγράοου. 1 τοχ αράρου. 3. τον; παοάι.τας Νόμον^ νοο. ααάίορά- 
ζω-ται. πεμιοχα:·, ως ας ιιχ τη·/ εκμετάλλενιπν· των οκ αναικς 
λα.-χχιειων ασρχνώλ ιλικών. οεν χπακτείτακ iosix ozxuταλ/χό- 
αεως,. πχρί ης το άι λριν. 2' τον παρόντος Νάμ-αν.

As να/ κα,όορισμότν· περιοχών- εντός των» Νοιμών- /Δτ-π'/.ής; 
κα: Βειωταας, ο: ζς -£·/. ·3α απαιτήτχι άσε*.α ωχμϊτώιύοώβκωςς 
•αι κοινά: .αποφάσεις, περί ων το προηγούμενο·/' οβάφτ-ιο·/· όέακ· 
όπως εκιοόούν και. ιημοσιενύούν δια της Βφημί ρίπος της Κυ- 
ίερνήπεως. το. βρχαύτερον. μέχρι, της 31 Or-,τωδρίον 19·77ω Τχ 
όρια των περιοχών τούτων προσοιοριζμνται·. οι·’ αζιμον-ύοακώνι 
■συν τε ταγμάν ων ».

2. Η παράγραφο; 3 τον άρ3ρον U του Νόμου 386/1976 
αντικα-λίστοπται ας’ ης ίσχοσεκ ως ακολούθως:·

«3. Υπό τας προύπο-2έσε:ς της προηγσνμένης παραγράφου. 
2 δικαίωμα^ συμμετοχής εις τας διεξάγομε/ας ϊς,-ςπρασίας 
δια τη/ εν.μίσ-ύωσιν δημοσίων, λατομείων αδρανών υλικών-κει
μένων εντός των κα-3ορ:τ·3ηιομέτ·ων περιοχών εις τους Νά- 
μούς Αττικής και· Βοιωτ.ας^ έχουν.- 1') ο; κατάί τη/ ισχύ/ του· 
παρόντος Νόμου εκμεταλλευόμενοι λατο·μείχ αδρανών· υλικών- 
εντός της· περιοχής Α-3ηνών — ΓΓειραιώς, ως αύτη προαοιο'- 
μξεταη δια συν τετμημένων υπό· της πχμχγράηου 2ί τον άρ-λρου 
1· του. τπζφ όντας Νόμσχ 2): αι ϊ '/φιανταΛΑΓ/σμε-'ο: λατομήx επί
σης αδρανών υλικών κείμενα εις απόστασιν μικοοτήια»· των 
πέντε χιλιομέτρων από τη/ περίμετρον της ως ά·ω περιοχής 
Α-3ηνών — Πειραιώς. Ο: τελευταίοι οντοι, εο’ ό;ον. κα.τα- 
κνρω-3ή υπέρ χυτών τα αττοτέλεσ-χχ της δ ι εξ,αχ;3 η τιμ ί'ν η ς δη,- 
μοπρασίας, νποχρεσύντχ. όπως; εντός- προ-λεσμίχς τεσσάρων 
στών απά της ισχύος του παρόντος Νηχου. ϊιακό’ϊσυν σριστι- 
κως τη/· εκμετάλλενσιν των ως α·/ω λχτονείων των- και. 
3) οι κατάί· την ό·/αρ~ν ισχύος τον παρόνττς Νόμου διζτηροό/- 
τας χ.ς τη/< νοποδνχ.κή/. πλχυράν· τον ΓΓινττ-λικον όρους, 
ως αύτη προσδιορίζετχ. λο συντεταγμένων υπό της παραγρά- 
ςον· 21 τον άςλρου 14 του παρο/τος Νόμου ιγο.οτ-αστάτο.ς παρα- 
γωγής οοδρχ/ών υλικών, λει,τουργούτας σάτττ -/ομίμου xarixp.»/

■Άςλρον. 22.

2. «Κατ’' εξαίροχ.ν· των διατάξεων της nap. 1 τον άρ·2:ου 
11 του Ν. 386/ί9·76 η εκμίτ·3ωχ.ς ϊηχοσίών "λατομείων· αδρα
νών 'υλικών εις βιομηχανίας εχοΰσας χ/άγ/.η/ ως πρώτη/ ύ
λην τοσχύτα πετρώματα ειδικής χημικής συνόΧέσβως διενιργεά- 
τα: οι’ απ’’ ευ·3είάς σνμβάαεως. κατόπιν ητιολογηιάί/ης ατιο- 
οάσεως του Υπουργού’ ΒϊοτχηχανΓας κα·.· Ενέργειας, r/.δ'.δομύ- 
•/της μετά γνώμη/ τον Έυμβουλίου Μεταλ/ιείών».

3. «Δια Προεδρικών Διαταγμάτων -5έλουχ.· κχ·3ορισ·3ή· οι
όροι· 7.x.- ατ διατυπώσεις εκμισ·3ώσεως δια· πλειοδοτικής δήμο- 
πρασιας ή -δ1.' απ’’ ενύΓείας τυμβάίτεως μ:τ·3ώσεως των δημο
σίων λατομειω·/ αδρανών υλικών, περί ων το άρ-λρο- 1 f τον 
Ν. 386·/1976 και- η προηγομυά/η παράγραφος». ' :

Άρ3ρον 23:

1. «Μέχρις εκδόσεως των υπό’ του άρ·3ρ:ν 22 του παρόντος 
Νόμου προίλεπομένων Π. Δ/των. εξχΛθλον-3ούν ισχύουσαι:

α) δια τα. λατομεία αδρανών, υλικών. κχ„. υπά την. απιςόλα- 
ξιν των διατάξεων του, άράροα. 11. τοα Ν*. 386/1976. ως καυ 
δια τα λατομεία βιομηχανικών, ορατών, α; διατάξεις ταμ Β-. 
Δ/τος της 14.11.1936 «περε εκμ.ισίίώσεως των ΔαχυΛσίιων· «ν. 
γένει λατομείων, ως τςίτο οσροποτοιήμη κα:· αυνεπ/εηριώη δια 
του Β.. Δ/τος της 3L12J.'9-36>i. κ«·.: ^ . ..Ν, - . ·,'/

ό) δια τα.λατομεία μαρμάεων .αι, οιάτάςεις ’τομ Β. Δ/τος 
237/197! «πεοί τον —ο-/·» ,ν...-0'Λ-.,- 1.... *....... ’ -
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ταμείων μαρμάρων» και του Π. Δ/τος 255/1974 «κερί αντι- 
κατφστάσεως tc/j άρ-ύρου 8 του υκ’ αρι-δ. 237/1971 Γ>. Δ/τος 
«κερί του τροχού εκμιχύώσεως των όημοσιων λατομείων 'μαρ
μάρων».· - . ;.·

Η σιάταξη της καρχγράφσυ 1 κερίκτωση (α) καύε: να 
.σχύε: ακό την έναρξη, ',χχύος τω καρόντος νόμου 3ε ότ: αφορά 
τα χίρχνή υλικά. ' ...... ' ’

.'-.Α - Άρ-Spo 35. ■·* -.·.·

; (ΐΑ: ίιατάξεις τον παρόντος νόμον εφαρμόζονται -/.α: ακί 
των ίημοτικών κα*. κοινοτικών λατομείων βιομηχανικών ορυ
κτών καί μαρμάρων, εαί Ψεμάτων μη ρυΨμίζομένων ειίικώς 
ναό των--τάξεων του καρόντος κεφαλαίου. Ωεχύτως, α: σιχ- 
τάξεις του καρόντος- Νόμου εφαρμόζονται κχ· εκ: ίημοτικών 
κατ κοννοτΓ/.ών λατομείων αϊρανών υλικών, εκί ν ενάτων μη 
ρυΨμιζσμένων υκό οιχτάξεων του Ν. 380/7G κα: νέτο τ:υ ~α- 
ρόντος κεφαλαίου».·
*- Η όιάτχξη του άρψρου 35 καύε: να ισχύει ατό τήν έναρξη 
ισχύος του καρόντος νόμου σε ότ: αφορά τα οημοτικα κα! κοι- 
νοτ:κά λατομεία χϊρ χ/ών υλικών. *■··'·· ■

........ ; ΆρΨρο 37. . ................ j

1. «Ακχλλάσσοντχι , των οχσμών. λοικών φόρων, Φ.Κ.Ε.: 
εισφορών ίικαιωμάτων κα: τελών εν γένε: των ε·.σκραττομέ- 
•ίων κατά την εισαγωγήν εκ της άλλο ϊ ακτής, εξα:ρέτε: των 
χ/τακοεοτιχών, τα μηχανήματα, εξαρτήματα, εργαλεία και- 
Χοϊκά όργανα, ως και τα ανταλλακτικά αυτών, μη καραγό- 
;itv'a υκό της εγχωρίου βιομηχανίας, τα αναγκαιούν τ α οιz την 
λειτουργία-/ κα: εν γένε: εκμετάλλευτ:ν των κα·3’ άκασαν την 
Χώραν λατομείων ριασοήκοτε κατηγορίας ορυκτών».

„ Η όιάταξη της -αρογράφ>ου 1 του άρψρο-υ 37 κχύο: να 
εσχύει.. ακό την έναρξη ι>σχύος του καρόντος οε ότι αφορά τα 
»ξρανή υλικά. . ·,·;??: :-r\ -:: .. * ' ■ ■- ■· *'··-■...- ί. .εν: ο ,.ττ

» ό'-ν: Ρ .·■■ ' Α · 'Άιρ-Spo 44. " ' γ"·' ' ·.

1.«Εκ’.φυλασσομένων των διατάξεων των άρ·3ρων 28 και 
29 .τού Ν.Δ. 4029/1959 «κερί αργούντων Μεταλλείοιν 
κ./ησυμβάσερς μοοΨώσεως ή εισφοράς του ίικαιώματος. εν.με- 
ταλλεόσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και αορανών ο
λικών, «υνομολογη^είοαι τρο της ισχύος των όιατάξεω·· του . 
τταρόντος Νόμου και τελούμαι εν ισχύι κχρχτείναντχι. υττό τους 
χυτοός όρους κα:. συμφωνίας της αρχικής συμβάαεως ή της 
τυχόν κατά .καράτασιν τοιχύτης,· εξαιρέσει του εν. αυ.-αίς 
ττροελεκομένου μισθώματος,· οια μονομερούς οηλώτεως; του·· 
μισΨωτού ή του κρος ον η εισφορά, εττί μίαν ή κλείετ/ας τριε
τίας κα». μεχρ: οτυμκληρώσεως ίεκχκεντκετίας ακό της υκο- 
γραφής της αρχικής τυμίάτεως ή εν κερικτώσει χ/χ/εώσεως 
ακό της υκσγραφής της τελευταίας τοιαύτης».

Εφ" όσον μεταξύ των ενοιαφερομένων ίεν εκέλψη συμφωνία 
οια τον καθορισμόν του μισ-Ψώματες. τούτο καΨορίζετα». κι- 
τήσε/. εκατέρου των μερών, υκό.. ταυ. αρμοί ίου κατά τόκον 
Μονομελούς JIρωτοίικέτου βικάζοντος. ν.ατά την οιαίικm’x/ 
των άρ-λρων 647—662 ταυ Κώϊικος Πολιτικής Α:κονο;;.ίας».

. 3. «Η υκό της καρχ-;ράφου 1 του καρόντος κροόλεκομένη 
καράτασις έχει εφαρμογήν υκό τας κροϋκοόέσεις ότι το λατο- 
με:ον; ευρίχ/.εται εν λειτουργία κατά την ir/ύν ταυ καρόντος 
Νόυ.03 και ο κρος ον το οικαίωμα εν.μεταλλεύσεως του '/.ατο- 
μείου ή·3ελεν ακοκτήτει τη/ σχετικήν άίειαν εκμεταλλεύ- 
σεως».

Οι ίιατάξεις του άρ-ύρου 44 καύαυν. να ισχύουν ακό ττν 
έναρξη ισχύς ταυ καρά/τος σε ότι αφορούν τα aapx/η υλ·κά
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ντος Νόμου η' υκό τοον όιατάξεων του. άρ·3ρου 12 του ακό 
14.11.1936 Β. Δ. «κερί εκμισ-ύώσεως των οημοσίων εν γί
νει λατομείων» ως ετροκοκοιτ,-ύη και συνεκληρώ-ύη 5·α του 
Β. Δ/^τος της 31.12.1936, κρο£/·εκ·ο;υ.ένη σύμφωνος γνώμη 
των καρά ταις Νομαρχίχις /.£:τονργονσών Εκιτροκών Βιο./η- 
χχ/ίας κα: Μεταλλείων ή ταυ Συμβουλίου Μεταλλείων κερί 
εκμισ·3ώσεως των λατομείων ταύτων. εξ ακολου-ύούν οιεκόμε- 
ναι ως κρος τη/ κεραιτέρω ίιασικασίχ/ της εκμισ-ύό/τεώς 
των υκό του κροϊσχύσχ/τος του ως ανω νομού νομικού καθε
στώτος».

Άρ-3ρο 50.

«Αι ίιατάξεις των άρ-$ρων 7 καρ. 4 και 5. 12. 15 εξαισ 
ρέσει του υκό του άρ-ύ.ρου τούταυ. κρο-βλεκομένου ύψους χρημα
τικής κοινής, ί: ό ισχύουν οι ίιατάξεις του άρ-ύραυ 12 του 
Ν. 386/1976. 16. 21 και 27 του καρόντος Νόμου, -εφαρμό
ζονται και εκ! εκμεταλλεύσεως των /.ατομείων άίρανών υλι
κών. ως και εττί αϊειών εκμεταλλεύσεως των λατουειων τού
των χορηγηόεισών ή χορηγούμενων κατ' εφαρμογήν του ΝΓ 
386/76. εκί ϊε των. υκό των άρόρων τούτων. κροβ7.εκ:μ«4 
νων κροσφυγών εφαρμόζονται αι ίιατάξεις του άρ-3ρου 36^ τοΰ 
καρά/.τος Νόμου”. , ' , . ■ .

: _ ■* · ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

*;··: ’. Εκμετάλλευση λατομείων αορανών υλικών.

κ·.-Γν-.··· · /ApSpo 1. . . ,, .
'··.·. 'E>.vco.a ατίοχ/ών υλικών. ·

' 3

Λόρχ/ή υλτ/.ά^ γ;α την εφ αγμεγή ταυ νόμου χυτού, νοούνται' 
ο: 'κοινός κέτρεςκ;: τα κροϊύντα τους κου χρ η σ: μ ο κ ο ι ο ύ/κ α 
στί'ς οκ.εοομέ.τ. στους ϊρόμενς κα·! στη/ κατασκευή γενικά τε- 
Τ'/ικώ/ έο»'ων κα-3ώς και τα ασεεετνλιύ:κά κετ.ρώματα κου* · »' » * ν «ν «.'/"*
^t;7?^cro;o;jvTa: *γ;:Γ 7ΤΓ;· 5afaY/a>Ίτι os:3τ-*λ:7.τ(ς
7-0r/t2ς */.ij ; u/vt”7τί μ:τ2λ/.οο:γ?7.

-·.·■·; *'*. /Apip'o 2.· ··'·· . ' ··

..·♦·. . Δικαίωμα εκμετάλλευσης. r-

ν 1. Το οικοίωμα εκμετάλλευσης των αορχ/ών υλικών ανή
κει στ:ν ιοιοκτήτη της εεαφικής έκτασης μέσα στην ο.κοία 
υκάρχοχ· χυτά ή Γε εκείνον στον οκοίο c ιοιοκτήτη» κσραχώ- 
ρησο το οικαίωμα του αυτό.

2. Ο ίο οκτήτης γ·ι· τη/' άχ/.λτη του οικαιώματος αυτεύ 
κρέκε: να ακοϊεικνύε: την κυειότητά του κα: να κροσκομίζει 
το τεκογραφ~κό οιάγρομμα της εκεμε-κτ,ς καρογράφευ. ' ν

Η καρχχώοτεη τ:υ κ:ό κάνω οικο'ώματος ακό τον οοιο- 
κτήτη ακοιτεικνύετη μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κου 
συνοοεεεται ·χι τεκεγρεφιν.ό οιάγρσμμα χαοτοσημασμένο υκό 
κλίμακα 1 :5ο00. Στε ο ογρσμυα α .τ: ακεικενίζχ,τα: τα όρια 
της λατομικής έκτασης κου κροτοιερίζοντα: με ορθογώνιες· 
αζιμευ-όιακές ευτ/τετεγμόνες εξαρττμέ-ες ακό το Εύνικό Τρι
γωνομετρικό Δίκτυο. Στο ίίιο οιάγραυμα ορίζεται το κέντοο 
φύλλευ χάρτη υκό κλίυακα 1 :100.000. μέσο στον εκοίο εμκΐ- 
κτε' ο λατεμικός χι·:·ρε·ς με τα στοιχεία του. οη'/.αοή ::α του 
κέντρου τευ L ίγεοιγραφ:κό κλάτες' κα: του XI '.γεωγραφικό 
μήκος ακό ΆΨήνα'ι.

4. Tc οικαίωμα εκμετά/.λευσης' των λατεμείοον αερανών 
ιλικώ·' κου βρίσκονται σε .χαρακτηρισμένα ως ίιχκατεχόμενχ 
εάση.. οατ/.ές κα· χορτελ'ιβάίικες εκτάσεις χ/ήκε: στο Δημό
σιο·. Η καρεμκόί'χτ οχό τ: ϊίάκα*τοχο ττς άχ/.ηστς του κα-

ι .fc ^ » ρττττ,ω : y.: uyiomz ?.~3γο:ε-:τ7. * '
;ων at ζτ;<ύ'> υΛ·.- > · . * W... . · ··».... ·. i ι Γ*. '
— Π £:ρα:ώς ήτ:ς • · · · Ά: Spo 3» · λυ. · , . ..
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