
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                     Ν. 167(Ι)/2019 
Αρ. 4737,  18.12.2019                               

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 167(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 134. 

43 του 1964 
32 του 1972 
22 του 1982 
25 του 1989 
20 του 1990 

220 του 1991 
90(Ι) του 1996 

113(I) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εργοστασίων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 

  
Κατάργηση 
άρθρων του 
βασικού νόμου. 

2. Τα άρθρα 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 44, 51, 52,  54, 56, 57, 58, 59 και 72 του βασικού 
νόμου καταργούνται. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 34  
του βασικού 
νόμου. 

3.-(α) Η παράγραφος (d) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «approved for the purposes of this section by the Υπουργός by certificate in writing» 
(τρίτη γραμμή), με τη φράση «το οποίο ορίζει ο κάτοχος του εργοστασίου και το οποίο κατέχει την 
απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή, τον έλεγχο και την επιθεώρηση της υπό 
εκτέλεση εργασίας». 

  
 (β) Η παράγραφος (e) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «approved by the Υπουργός or Chief Inspector for the purposes of this section» (τρίτη και 
τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το οποίο ορίζει ο κάτοχος του εργοστασίου και το οποίο κατέχει την 
απαιτούμενη πείρα και τις γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή, τον έλεγχο και την επιθεώρηση της 
υπό εκτέλεση εργασίας». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 75 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 75 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου (c) του 

εδαφίου (1) αυτού. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 76  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου (c) του 

εδαφίου (1) αυτού. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 76Α 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 76Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού. 

  
Κατάργηση  
First Schedule  
και Second 
Schedule των 
Παραρτημάτων 
του βασικού 
νόμου.  

7. Το First Schedule και το Second Schedule των Παραρτημάτων του βασικού νόμου 

καταργούνται.  
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