
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 270 
       5 του 1965 
  88(Ι) του 1995 
132(Ι) του 2001 
  63(Ι) του 2003 
  76(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ρύθμισης 
Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του 
άρθρου 9Α του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

  
  (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (2) αυτού, ως παραγράφου (α), 

και με την προσθήκη στο τέλος αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
102(Ι) του 2005. 

«(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος 
εδαφίου, καμία αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού καταλληλότητας δε 
γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν προηγηθεί δημοσίευση γνωστοποίησης 
του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
στην οποία  καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία επιτρέπεται η 
υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή 
λατομικής ζώνης, καθώς και ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας 
που δύνανται να παραχωρηθούν για την εν λόγω περιοχή, ο οποίος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που 
καθορίζεται εκάστοτε με βάση μελέτη που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα 
με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής 
σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη: 

   
         Νοείται ότι, στην περίπτωση που στη γνωστοποίηση του Υπουργικού 

Συμβουλίου καθορίζονται πέραν του ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι 
περιοχές που ορίζονται για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να είναι διακριτές και 
μη επικαλυπτόμενες:    

   
         Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργικό 

Συμβούλιο δεν ικανοποιείται από τον αριθμό των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν ή από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αιτητές, δύναται 
με νέα γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ή 
πιστοποιητικών καταλληλότητας και να επανέλθει αργότερα, κατά την κρίση 
του, με νέα γνωστοποίηση ως προαναφέρεται.          

   
  

 
Κεφ.130 
167(Ι)του 2000. 

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, όταν η χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου απαιτείται για τις ανάγκες 
υφιστάμενης άδειας που χορηγήθηκε, δυνάμει των διατάξεων του περί 
Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ή, 
απαιτείται για τις ανάγκες τροποποίησης τέτοιας άδειας.»∙ και  

  
  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
  
  «(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία 

παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται 
αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό 
οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους, η οποία ήδη έχει προκύψει.».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού, ως εδαφίου (1), και την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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  «(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη χορήγηση μεταλλευτικής 
μίσθωσης δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλλονται στο μισθωτή πρόσθετοι ρητοί όροι που 
να διασφαλίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες 
συνθήκες, την ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων 
τους, τη βέλτιστη εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, την ποιότητα 
των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων τους που διατίθενται στην αγορά, καθώς και την 
εκπλήρωση έναντι της Δημοκρατίας οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του μισθωτή, δυνάμει 
του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.100-2009  
 
ΓΠ/ΝΑ 
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