
 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων 
(Τροποποιητικός) 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 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, 
με άνω τελεία και με την ένθεση, στη δέουσα αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και της 
ερμηνείας τους: 

  
  «“Επιθεωρητής Μεταλλείων ή Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων” σημαίνει τον Προϊστάμενο 

της Υπηρεσίας Μεταλλείων ή οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας Μεταλλείων, 
εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Προϊστάμενο∙ 

  
  “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο 
τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης: 

  
  «και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 37 του 
βασικού νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο 
τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης: 

  
  «και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

  
Αντικατάσταση του 
άρθρου 43 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται,  με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Αδικήματα και 

ποινές. 
43.- (1) Πρόσωπο το οποίο - 

   
  (α)  επεμβαίνει σε οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση, 

εξουσιοδοτημένη από τον παρόντα Νόμο, 
   
  (β)   παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση δικαιώματος που 

του παρέχεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού,  

   
  (γ)  επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα, εγκατάσταση, έργο ή  ιδιοκτησία 

που έχουν εγκατασταθεί πάνω, μέσα, κάτω ή υπεράνω οποιασδήποτε 
γης, κατά την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται από τον παρόντα 
Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,  

   
  (δ)  μολύνει ή επιτρέπει τη μόλυνση νερού, κατά τρόπο ώστε να καταστεί 

ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, ή 
   
  (ε)  δεν εκπληρώνει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού,     

   
  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,  υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

   
       (2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε 
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άρθρου του παρόντος Νόμου, για το οποίο δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε 
ποινή, υπόκειται στις ίδιες ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1): 

   
        Νοείται ότι, επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής, η οποία δύναται να επιβληθεί 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο να 
καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματικό ποσό, το οποίο εισπράττεται 
ως χρηματική ποινή - 

   
  (α)    ίσο με την αξία των μεταλλευμάτων ή των λατομικών υλικών που 

εξορύχτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, πωλήθηκαν ή διατέθηκαν κατά 
παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, έτσι όπως εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, 
ή/ και 

  (β)   που αντιστοιχεί στα καθορισμένα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, ή/ και 
  (γ)  που εκτιμήθηκε από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι απαιτείται για την 

αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή που διενεργήθηκε η 
παράνομη πράξη και, σε περίπτωση κρατικής γης, το χρηματικό ποσό 
που απαιτείται για την περιβαλλοντική της αποκατάσταση, καθώς και 

  (δ)  που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε έξοδα, στα οποία προέβηκε ο 
Επιθεωρητής Μεταλλείων για να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται από 
τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
προκειμένου να κατασταλεί η παράνομη πράξη. 

   
        (3)(α) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταλλευτικών ή/ και λατομικών εργασιών χωρίς 
μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου ή άδεια λατομείου, ο Επιθεωρητής 
Μεταλλείων δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο Δικαστήριο, δυνάμει 
του παρόντος εδαφίου, αιτούμενος την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο 
τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση των ανωτέρω και για την 
άμεση απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους:   

   
  Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του 

Επιθεωρητή Μεταλλείων να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα ήθελε 
κρίνει αναγκαίο, μέχρι της πλήρους εκδίκασης της πρωτογενούς αίτησης.  

   
  (β) Εκκρεμούσας της πρωτογενούς αίτησης, το Δικαστήριο δύναται επίσης, 

να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να 
ακινητοποιήσει και σφραγίσει τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και μηχανήματα ή/ 
και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την τυχόν συνέχιση της εκτέλεσης ή 
τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, 
για χρονικό διάστημα μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης: 

   
               Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ισχύος οποιουδήποτε διατάγματος που 

εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ και 
μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη 
του ιδιοκτήτη ή/ και κάτοχου ή/ και χειριστή τους. 

   
 Κεφ. 6. 

11 του 1965 
161 του 1989 
228 του 1989 

51(Ι) του 1999 
134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003 
66(Ι) του 2004 

138(Ι) του 2006. 
 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 

8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 

1 του 1980 
35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 

(γ) Η έκδοση των διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) 
και (β) υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθώς και του περί Δικαστηρίων Νόμου. 
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51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 

136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(Ι) του 1992 
43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 
26(Ι) του 1993 
82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 
4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 
90(Ι) του 1997 
27(Ι) του 1998 
53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 
34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 
41(Ι) του 2000 
32(Ι) του 2001 
40(Ι) του 2002 
80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 
206(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 
165(Ι) του 2004 
268(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2006 
99(Ι) του 2007 

170(Ι) του 2007 
76(Ι) του 2008 
81(Ι) του 2008 

118(Ι) του 2008 
119(Ι) του 2008 

36(Ι) του 2009 
129(Ι) του 2009 

138(Ι) του 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ». 

 
   
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου  
με την προσθήκη 
σ’ αυτό νέου 
άρθρου 43Α. 

6.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 43 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Διοικητικό  

πρόστιμο. 
43Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 ή/ και του άρθρου 
37, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο, που να μην 
υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης. 

   
  

 

 
Παράρτημα. 

      (2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο 
Επιθεωρητής Μεταλλείων, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο με γραπτή 
ειδοποίηση, που συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα, για την πρόθεση του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, 
ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει 
τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πιο 
πάνω ειδοποίησης. 

   
       (3)  Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Επιθεωρητής Μεταλλείων αποφασίζει να 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), τότε εκδίδει αιτιολογημένη 
απόφασή του - 

    
   (α) στην οποία καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη 

συμμόρφωσης, και 
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   (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 
   
       (4)  Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου 

(1), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να 
προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. 

   
       (5)  Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον 

προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους 
λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει - 

    
   (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 
    
   (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 
    
   (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙ 
    
   (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 
   
       (6)  Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Επιθεωρητή 

Μεταλλείων όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο 
επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), από τη διαβίβαση της επί της 
προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 

   
       (7)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο 

επιβαλλόμενων από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων διοικητικών προστίμων, ο 
τελευταίος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό 
χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 47 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (κ) του 
εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:    

  
  «(κ) την επιβολή της ποινής της φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή της χρηματικής ποινής 

μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε 
παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών∙».      

  
Προσθήκη 
Παραρτήματος  
στο βασικό νόμο. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 48 αυτού, του 
ακόλουθου Παραρτήματος: 

 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος 

Ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 43Α 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 
 
ΟΝΟΜΑ/ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
..................................................................................................ΑΔΤ................................................... 
 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:......................................................................................................................................................................... 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................................................................................... 

 
ΩΡΑ:............................................... 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4231, 19/2/2010 9(I)/2010



 5 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
(διαγράφεται ότι δεν 
εφαρμόζεται) 

 
Παράβαση του άρθρου 22 του Νόμου: εκτέλεση μεταλλευτικών εργασιών, χωρίς την κατοχή 
μεταλλευτικής μίσθωσης. 
 
Παράβαση του άρθρου 37 του Νόμου: διεξαγωγή λατομικών εργασιών, χωρίς την κατοχή άδειας 
λατομείου ή προνομίου λατομείου.  

 
Ειδοποιείστε ότι έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι έχετε παραβεί τις διατάξεις του άρθρου …… του Νόμου, για την οποία 
παράβαση έχω δικαίωμα από το Νόμο να σας επιβάλω πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1000). 
Προτού σας επιβάλω οποιοδήποτε πρόστιμο, μπορείτε να υποβάλετε γραπτές παραστάσεις εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης.  
Κατόπιν επιβολής του διοικητικού προστίμου, δικαιούστε, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής του, να προσφύγετε ιεραρχικά στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος.       
 

 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
 
Ημερομηνία: ……….................................. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:................................................................................................... 

  
ΟΝΟΜΑ:.......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.049.103-2008 
 
/ΦΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 
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