
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 391 της 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 1965, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος . 

γεωλογικά! 
Ερευναι, 
κ.λ.it. 

τοϋ άρθρου 
2 1 Α έ ν τ φ 
βασικφ Νόμω. 

'Αριθμός 5 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 270 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως Συνοπτικός 
Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1965, θα τίτλος, 
άναγινώσκηται δέ όμου μετά του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και 
Λατομείων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός κεφ. 270. 
Νόμος»), 

2 . Τροποποιείται ώδε ό βασικός Νόμος δια της προσθήκης έν αύτώ Προσθήκη 
αμέσως μετά τό άρθρον 21, του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Έπισκότιησις, 21 Α. 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω πα

ρόντι Νόμω, ή έν οίωδήποτε άλλω νόμω, ό Διευθυντής κέ
κτηται κατά νόμον τό δικαίωμα δπως— 

(α) είσέρχηται είς οιανδήποτε γ α ϊ α ν και επισκοπή ταύ

τη ν, διενεργή γεωλογ ικός , γεωχημικάς και γεωφυ

σικός έρευνας, περιλαμβανομένων και ερευνών διά 
διατρήσεων, ανασκαφών, άνορύξεως φρεάτων και 
πάσης ετέρας φύσεως ερευνών διεξαγόμενων έπί 
τω τέλει κτήσεως γεωλογ ικών γνώσεων και άνα

καλύψεως μεταλλευτικών σωμάτων' 
(β) προνοή διά τήν δίοδον απάντων τών σχετιζομένων 

μετά τών είρημένων σκοπών υλικών και προσώπων' 
( γ ) προβαίνη είς πάσαν έτέραν ένέργειαν άναγκαίαν 

διά τους ώς εΐρηται σκοπούς, ή συναφή μετά τού

των : 
Νοείται δτι ό Διευθυντής δεν δύναται νά είσέρχηται— 

(i) ε'ις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ τής γραπτής προς 
τούτο συναινέσεως του κατόχου αυτής' 
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(ϋ) εις οιανδήποτε γαΐαν άνευ της γραπτής προς 
τούτο συναινέσεως του κατόχου αυτής, έκτος έάν 
δοθή τω κατόχω είκοσιτεσσάρων ωρών έγγραφος 
προειδοποίησις' 

(iii) είς οιανδήποτε οίκοδομήν άνευ της προς τοΰτο 
γραπτής συναινέσεως τοΟ κατόχου αυτής, έκτος 

Ι' έάν ληφθή ή έ'γκρισις του Έ π α ρ χ ο υ καΐ δοθή τω 
κατόχω είκοσιτεσσάρων ωρών έ γ γ ρ α φ ο ς προει

; δοποίησις" 
έν πάση δέ περιπτώσει καταβάλλεται άποζημίωσις συμ

φώνώς τω έδαφίω (2) . 
(2) Πάς δστις υφίσταται οιανδήποτε ζημίαν ή βλάβην ως έκ της 

ένασκήσεως οιασδήποτε έκ των παρεχομένων υπό του εδαφίου (1) 
εξουσιών, δικαιούται τοιαύτης αποζημιώσεως ώς ήθελε συμφωνηθή 
μεταξύ αύτου καΐ τοΓΡ Επαρχου, ή έν ή περιπτώσει δέν ήθελεν επέλ
θει συμφωνία, ώς τό άρμόδιον έπαρχιακόν δικαστήριον ήθελε καθο
ρίσει. 

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Γεωλογι

κής Έπισκοπήσεως του 'Υπουργείου Ε μ π ο ρ ί ο υ και Βιομηχανίας, 
περιλαμβάνει δέ παν κατ' έξουσιοδότησιν αύτου ενεργούν πρό
σωπον' 

«"Επαρχος» σημαίνει τόν "Επαρχον της Ε π α ρ χ ί α ς έν ή διεξά
γετα ι οιαδήποτε έπισκόπησις ή έρευνα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. 


