Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 103
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς
Ναξίας σμύριδος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ.2 του από 5.9.1935 π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων
περί Ναξίας σμύριδος» (Α΄ 408, αναδ. Α΄429). β. Του άρθρου 145 παρ. 2 του ν.δ. 210/1973 «Περί
Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α΄277) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 857/1978 (Α΄239). γ. Του
άρθρου μόνου του β.δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και
μεταφοράς σμύριδος» (Α΄146). δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 περ. δ του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (Α΄65).
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 3 Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄57).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
(Β΄1432).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη
Παπαθανασίου» (Β΄249).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ8/Δ/Φ36.2/ 17198/4631/23.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση
εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ύψους 192.115,85 € για το οικονομικό έτος 2005. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί
πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του
σμυριδεργατικού δικαιώματος. Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό
των 960.579,25 € και θα αντιμετωπίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος από το δημόσιο
για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ 99/14.4.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της
σμύριδος ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα από 1,44 σε
1,49 ευρώ από 1.1.2005 έως 31.12.2005. β. Δεύτερη ποιότητα από 1,25 σε 1,29 από 1.1.2005 έως 31.12.2005. Στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
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