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Οι πεπί Μεηαλλείων και Λαηομείων (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο 
Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος  άπθπος 47 ηος πεπί Ρύθμιζηρ Μεηαλλείων και Λαηομείων Νόμος, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΔΙΩΝ ΝΟΜΟ  

________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47 

Κεθ. 270. 
5 ηνπ 1965 

88(Ι) ηνπ 1995 
132(Ι) ηνπ 2001 

63(Ι) ηνπ 2003 
76(Ι) ηνπ 2009 

9(Ι) ηνπ 2010 
12(Ι) ηνπ 2010 

35(Ι) ηνπ 2011. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ απφ ην άξζξν 47 ηνπ 
πεξί Ρχζκηζεο Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα Σξίην: 

 22.7.1958. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην: 

25.6.1964 
7.10.1965 

15.11.1968. 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 

18.3.1977 
7.9.1979 

10.4.1987 
19.6.1987 
27.7.1990 

10.11.1995 
19.4.1996 
19.3.1999 

23.12.1999 
29.12.2000 
24.6.2005 
24.7.2009 
26.2.2010 
31.3.2011 

27.7.2012. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Μεηαιιείσλ θαη 
Λαηνκείσλ Καλνληζκνχο ηνπ 1958 έσο 2012 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 
πεξί Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ Καλνληζκνί ηνπ 1958 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Όγδννπ Πίλαθα 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2.  Η ππνπαξάγξαθνο (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Όγδννπ Πίλαθα ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (i): 

 «(i)(Ι) Γηα ηα κεηαιιεχκαηα πνπ παξάγνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε Γεκνθξαηία θαη 
δηαηίζεληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαηαβάιινληαη απφ ην κηζζσηή, 
ην δηαζέηε ή ην ρξήζηε δηθαηψκαηα, ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ νπνίσλ 
παξαρσξείηαη ζηηο θνηλφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηθψλ ηνπο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ έθαζηεο 
θνηλφηεηαο κε ηνλ νηθείν Έπαξρν, σο απνδεκίσζε γηα ηελ νριεξία πνπ πξνθαιείηαη απφ 
ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ ή απφ ηε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε κεηαιιεπηηθνχ 
πξντφληνο, κε ζθνπφ ηε δηάζεζε ή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ:  
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       Ννείηαη φηη, ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ δηθαησκάησλ απηψλ δηαηίζεηαη απφ ηε 
Γεκνθξαηία γηα -  

- ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο, ε νπνία ελδερνκέλσο έρεη 
πξνθιεζεί, σο απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαιιείσλ ή ιαηνκείσλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη δεκηέο απηέο δελ κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ 
ρξεζηκνπνηψληαο άιινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο,  

- ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεηαιιεία ή ιαηνκεία, θαη 

- ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηελ αεηθφξν εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιεπκάησλ θαη ησλ 
ιαηνκηθψλ πιηθψλ ηεο. 

   
  (ΙΙ)  Σα αθφινπζα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη, αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ πξντφληνο πνπ 

παξάγεηαη, δηαηίζεηαη θαη/ ή ρξεζηκνπνηείηαη: 
   
  Με εκπινπηηζκέλα κεηαιιεχκαηα 5% ηεο αμίαο 
  Δκπινπηηζκέλα κεηαιιεχκαηα 2,5% ηεο αμίαο 
  Ιδήκαηα, άιαηα ή ελψζεηο κεηάιισλ 2,5% ηεο αμίαο 
  Μέηαιια ή θξάκαηα 1% ηεο αμίαο 
  Οπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία 5% ηεο αμίαο: 
   
        Ννείηαη φηη, ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ πνζνζηά είλαη ηα ειάρηζηα θαηαβαιιφκελα θαη 

φηη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θνηηάζκαηνο, ησλ 
δηεζλψλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηελ 
εθκεηάιιεπζε κεηαιιεπκάησλ, δχλαηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ 
κηζζψζεσλ, λα θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπο πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα 
πξναλαθεξφκελα θαη, θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ απηψλ, δηεμάγεηαη 
δηαβνχιεπζε κε ηνλ ππνςήθην θάηνρν ηεο κεηαιιεπηηθήο κίζζσζεο: 

   
        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ 

πνζνζηψλ θαη εάλ ηα ηξνπνπνηεκέλα πνζνζηά ππεξβαίλνπλ απηά πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηνπο φξνπο νπνηαζδήπνηε κεηαιιεπηηθήο κίζζσζεο, ηφηε ν θάηνρνο ηεο κεηαιιεπηηθήο 
κίζζσζεο θαηαβάιιεη δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κεγαιχηεξα αληίζηνηρα 
πνζνζηά.». 

  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηνπ κήλα 
δεκνζίεπζεο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1131


