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Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή 

Υποστατικών, Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων) Προτεινόμενοι 
Κανονισμοί του 201Χ 

 Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201Χ 
 Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Έκδοση Βεβαίωσης 

Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και 
Χώρων Εργασίας Διάταγμα του 201Χ 

 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει τα προσχέδια για τα πιο κάτω 
νομοθετημάτα τα οποία επισυνάπτονται ως Συνημμένα 1 έως 3 στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Στρατηγικής για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020 που 
περιλαμβάνει την απλοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου η οποία 
ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην Εργασία, 
 
 Νέους Κανονισμούς για την έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής υποστατικών, 

εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας, οι οποίοι αντικαθιστούν 
σχετικές αντίστοιχες πρόνοιες του περί Εργοστασίων Νόμου (Κεφ. 134) 
(Συνημμένο 1). 

 
 Τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου με το οποίο καταργούνται οι 

διατάξεις που θα μεταφερθούν στους  Κανονισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στην 
παράγραφο (α) της παρούσας επιστολής, καθώς και άλλες διατάξεις που 
μεταφέρθηκαν ήδη σε άλλες νομοθεσίες (Συνημμένο 2). 

 
 Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής 

(Συνημμένο 3).   
 

Επίσης επισυνάπτονται σύντομες περιλήψεις των πιο πάνω προσχεδίων ως 
Συνημμένα 4 εως 5. 
 
Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις / παρατηρήσεις σας μέχρι την Παρασκευή 
17 Φεβρουαρίου 2017 στο email: freedom@ccci.org.cy ή στο φαξ. 22665685. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
/ΕΞ 

mailto:freedom@ccci.org.cy
mailto:freedom@ccci.org.cy
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

  

 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 

Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) 
 Κανονισμοί του 201Χ 

 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011 
 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 και των παραγράφων 
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 και 20 του Πρώτου Πίνακα 

 

89(Ι) του 1996  
158(Ι) του 2001  
25(Ι) του 2002  
41(Ι) του 2003  
99(Ι) του 2003  
33(Ι) του 2011  
170(Ι) του 2015 
178(Ι) του 2015. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

από το άρθρο 38 και τις παραγράφους 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 

και 20 του Πρώτου Πίνακα των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ.2) 2015, εκδίδει τους ακόλουθους 

Κανονισμούς. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, 

Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμοί του 201Χ. 

 

Ερμηνεία. 2 (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετική 

έννοια από το κείμενο, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις θα έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται πιο κάτω: 

  

 "Αρχιεπιθεωρητής" έχει την έννοια που αποδίδεται στο Νόμο. 

  

 "Βεβαίωση Εγγραφής" σημαίνει τη βεβαίωση που εκδίδεται από τον 

Αρχιεπιθεωρητή σε εγκεκριμένο έντυπο σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

παρόντων Kανονισμών. 

  

 
89(Ι) του 1996  
158(Ι) του 2001  
25(Ι) του 2002  
41(Ι) του 2003  
99(Ι) του 2003  
33(Ι) του 2011  

"Νόμος" σημαίνει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους 

του 1996 έως (Αρ. 2) 2015 και περιλαμβάνει και οποιουσδήποτε Νόμους 

τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  1 
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170(Ι) του 2015 
178(Ι) του 2015. 

 

  

 "εγκατάσταση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον Νόμο. 

  

 "εγκεκριμένο έντυπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον Νόμο. 

  

 "επιχείρηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον Νόμο. 

  

 "υποστατικό" έχει την έννοια που αποδίδεται στον Νόμο. 

  

 "χώρος εργασίας" έχει την έννοια που αποδίδεται στον Νόμο. 

  

 (2) Λέξεις ή όροι που δεν ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν 

την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο. 

  

Πεδίο  
εφαρμογής. 

3. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε υποστατικά, εγκαταστάσεις, 

επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου εφαρμόζεται ο Νόμος.  

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Έκδοση 
Βεβαίωσης 
Εγγραφής.  

4. — (1)  Η Βεβαίωση Εγγραφής για υποστατικό ή εγκατάσταση ή 

επιχείρηση ή χώρο εργασίας εκδίδεται από τον Αρχιεπιθεωρητή – 

 

(α) Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη ή το 

αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, που διευθύνει, διαχειρίζεται ή διεξάγει 

δραστηριότητες στο υποστατικό ή στην εγκατάσταση ή στην 

επιχείρηση ή στον χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας το εγκεκριμένο 

σχετικό έντυπο αίτησης και. 

 

(β) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος 

Κανονισμού καθώς και των όρων και άλλων διατάξεων του 

Κανονισμού 5 των παρόντων Κανονισμών. 

  

 (2)  Οι κατηγορίες των υποστατικών ή εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή 
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χώρων εργασίας για τους οποίους εκδίδεται Βεβαίωση Εγγραφής δύνανται 

να καθορίζονται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού. 

  

Περιοριστικοί ή 
Άλλοι Όροι 

5. — (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 6 των παρόντων 

Κανονισμών ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής μόνο, αν - 

  

 (α)  υποβάλλεται σε αυτόν αίτηση σε εγκεκριμένο έντυπο. 

  

Παράρτημα (β) η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα έγγραφα που 

καθορίζονται στον ενδεικτικό κατάλογο των εγγράφων που 

αναφέρονται στο Παράρτημα.  

  

 (γ)  προκαταβάλλονται από τον αιτητή τα τέλη που καθορίζονται με 

σχετικό διάταγμα του Υπουργού. 

  

 (δ) το υποστατικό ή η εγκατάσταση ή η επιχείρηση ή ο χώρος 

εργασίας, για τον οποίο αιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής, 

επιθεωρήθηκε από Επιθεωρητή για έλεγχο των προνοιών του Νόμου 

και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.  

  

 
 

(2)  Ο Αρχιεπιθεωρητής τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) 

του παρόντος Κανονισμού, αφού αξιολογήσει την αίτηση και ικανοποιηθεί 

ότι πληρούνται οι όροι των παρόντων Κανονισμών, εκδίδει στον αιτητή 

Βεβαίωση Εγγραφής με ή χωρίς περιοριστικούς ή άλλους όρους.  

  

Έγγραφα / 
Δικαιολογητικά 
αίτησης. 

6.  Ο Αρχιεπιθεωρητής, όταν το κρίνει αναγκαίο, δύναται να καθορίζει, 

μέσω οδηγιών, εγκεκριμένων εντύπων ή και άλλης γραπτής καθοδήγησης, 

επιπρόσθετα σχετικά στοιχεία ή και δικαιολογητικά, που πρέπει να 

υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής, τα 

οποία συνδέονται με την εφαρμογή του Νόμου. 

  

Ισχύς / Ανανέωση 
Βεβαίωσης 
Εγγραφής.  

7. —(1) Η Βεβαίωση Εγγραφής παύει αυτόματα να ισχύει όταν - 

 

(α) αλλάξει η χρήση του υποστατικού, του χώρου εργασίας, της 

εγκατάστασης ή αλλάξει το είδος της επιχείρησης ή 

διαφοροποιηθούν οι διεργασίες που διεξάγονται ή άλλες συνθήκες 
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του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή της επιχείρησης ή του χώρου 

εργασίας κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η Βεβαίωση αυτή, 

περιλαμβανομένης της σύστασης του νομικού προσώπου για το 

οποίο εκδόθηκε η Βεβαίωση. 

 

(β) λήξει η ισχύς της ή όταν δεν τηρούνται οι όροι, οι οποίοι καθορίζονται 

από τον Αρχιεπιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 5 

των παρόντων Κανονισμών. 

  

 (2)  Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 4 και 5 των παρόντων 

Κανονισμών για την ανανέωση της Βεβαίωσης Εγγραφής ισχύουν όσα 

απαιτούνται και στην περίπτωση έκδοσης νέας Βεβαίωσης.   

  

Επανέκδοση 
Βεβαίωσης.  

8. —(1)  Η επανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής σε περίπτωση απώλειας 

της για υποστατικό ή εγκατάσταση ή επιχείρηση ή χώρο εργασίας του 

ιδίου εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου προς αντικατάσταση 

υφιστάμενης Βεβαίωσης είναι δυνατή εάν δεν υφίστανται αλλαγές στη 

χρήση του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή της επιχείρησης ή του 

χώρου εργασίας ή εάν δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι διεργασίες που 

διεξάγονται σ’ αυτό / σ΄ αυτήν / σ΄ αυτόν ή άλλες συνθήκες του 

υποστατικού ή της εγκατάστασης ή της επιχείρησης ή του χώρου εργασίας 

κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η Βεβαίωση αυτή. 

  

 (2)  Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 4 και 5 των παρόντων 

Κανονισμών για την επανέκδοση Βεβαίωσης ισχύουν όσα απαιτούνται και 

στην περίπτωση έκδοσης νέας Βεβαίωσης. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Αναστολή ή 
απόσυρση 
Βεβαίωσης 
Εγγραφής. 

9. —(1)  Τυχόν παράλειψη ή αποτυχία συμμόρφωσης εκ μέρους του 

εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου προσώπου με οποιαδήποτε 

προϋπόθεση ή οποιονδήποτε όρο καθορίζεται στη Βεβαίωση Εγγραφής, η 

οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, 

δύναται να αποτελέσει αιτία αναστολής ή απόσυρσης της Βεβαίωσης 

Εγγραφής.   
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 (2) Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού ισχύος της Βεβαίωσης 

Εγγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, ο 

Αρχιεπιθεωρητής: 

 

(α) κοινοποιεί εγγράφως στο επηρεαζόμενο μέρος την απόφαση του 

για αναστολή ή τερματισμό της Βεβαίωσης καθώς και τους λόγους 

για τους οποίους γίνεται η αναστολή ή ο τερματισμός της 

Βεβαίωσης. 

(β) ενημερώνει το επηρεαζόμενο μέρος για τη διαδικασία υποβολής 

ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 55Γ του Νόμου. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙV 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
 

Προσφυγή. 10. —(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι – 

 

(α) το υποστατικό ή η εγκατάσταση ή η επιχείρηση ή ο χώρος 

εργασίας που διευθύνει ή διαχειρίζεται ή δραστηριοποιείται 

πληροί τις προϋποθέσεις και δεν έχει τύχει έγκρισης για την 

έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής από τον Αρχιεπιθεωρητή 

σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 5 των 

παρόντων Κανονισμών. ή  

 

(β) έχει ανασταλεί ή τερματιστεί η ισχύ της Βεβαίωσης Εγγραφής 

του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή της επιχείρησης ή του 

χώρου εργασίας χωρίς λόγο. 

 

μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό για ακύρωση ή τροποποίηση 

της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή. 

 

(2)  Προσφυγή που γίνεται με βάση την υποπαράγραφο (1) του 

παρόντος Κανονισμού πρέπει να 

 

(i)  υποβάλλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του 

Αρχιεπιθεωρητή στο ενδιαφερόμενο μέρος και 
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(ii) συνοδεύεται από το σχετικό τέλος προσφυγής που τυχόν 

καθορίζεται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού. 

 

(3)   Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή, το αργότερο μέσα 

σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της και 

αποφασίζει κατά πόσο την αποδέχεται ή την απορρίπτει. 

 

Νοείται ότι κατά την περίοδο εξέτασης της ιεραρχικής 

προσφυγής ισχύει η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή για αναστολή 

ή τερματισμό της Βεβαίωσης. 

  

ΜΕΡΟΣ V 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Εξουσίες 
Υπουργού 
 

11.  Ο Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται στις 

πρόνοιες του άρθρου 38(3)(ε) του Νόμου δύναται να εκδώσει διατάγματα 

για 

 

(α) τις κατηγορίες των υποστατικών ή εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή 

 χώρων εργασίας για τους οποίες μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση 

 Εγγραφής, 

 

(β) τα τέλη έκδοσης ή επανέκδοσης Βεβαίωσης Εγγραφής και 

 

(γ) το τέλος  προσφυγής εναντίον απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή για την 

απόρριψη έκδοσης Βεβαίωσης Εγγραφής ή την αναστολή ή τον 

τερματισμό της ισχύος της.  

  

Μεταβατικές 
διατάξεις 
 

12. —(1)  Το υποστατικό, η εγκατάσταση, η επιχείρηση ή ο χώρος 

εργασίας, που έχει εγγραφεί ως εργοστάσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134 και των Κανονισμών που έχουν 

εκδοθεί με βάση τον Νόμο αυτό, και για τον οποίο / την οποία / το οποίο 

έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου, πριν να τεθούν σε 

ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί, θεωρείται ότι είναι εγγεγραμμένο/η/ος με 

βάση την Παράγραφο 2, του Κανονισμού 5 για τρία έτη από την μέρα που 

θα εγκριθούν οι παρόντες Κανονισμοί.  Μετά το πέρας των τριών ετών τα 
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πιστοποιητικά εγγραφής εργοστασίου που έχουν εκδοθεί με τον πιο πάνω 

Νόμο παύουν να είναι σε ισχύ.    

  

 (2) Σε περίπτωση που έχει αλλάξει η χρήση του υποστατικού ή της 

εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας ή έχει αλλάξει το είδος της 

επιχείρησης ή έχουν διαφοροποιηθεί οι διεργασίες που διεξάγονται ή οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε το Πιστοποιητικό Εγγραφής 

Εργοστασίου, αυτό παύει να είναι σε ισχύ. 

  

Έναρξη ισχύος 
των παρόντων  
Κανονισμών. 

13.  Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
-------------------------------------------
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
Ενδεικτικός κατάλογος εγγράφων για έκδοση Βεβαίωση Εγγραφής για  

υποστατικό ή εγκατάσταση ή χώρο εργασίας 
 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 
Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) 

Κανονισμοί του 201Χ 
 

Κανονισμός 5(1)  
  

Η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα: 

 

(α)  Αρχιτεκτονική κάτοψη ή σκαρίφημα του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου 

εργασίας.  

 

(β) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης Νομικού Προσώπου του Τμήματος Εφόρου 

Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, εάν ο αιτητής είναι Νομικό Πρόσωπο. 

 

(γ) Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας του αιτητή εάν ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο. 

 

(δ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, 

στο οποίο να φαίνονται οι μέτοχοι ή διευθυντές της Εταιρείας (όπου αυτό εφαρμόζεται). 

 

(δ) Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη για το σύνολο των εργοδοτουμένων, 

(όπου αυτό εφαρμόζεται). 

 

(ε)  Ενοικιαστήριο έγγραφο του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας.  

(όπου αυτό εφαρμόζεται). 

 

(στ) Πολεοδομική Άδεια ή Άδεια Οικοδομής ή Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Σύμβαση 

Μίσθωσης στις περιπτώσεις υποστατικού σε κρατική γη, όπου να αναγράφεται η 

εγκεκριμένη χρήση του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του χώρου εργασίας για τον 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση.  

  

(ζ)  Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου (ΓΕΚ) για το υποστατικό ή την εγκατάσταση ή τον χώρο 

εργασίας για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

 
Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201X, εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος 
 
 
 Αριθμός XXX (Ι) του 201X 

 
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 Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 201X και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εργοστασίων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 

 

  

Κατάργηση των 

άρθρων 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 15, 

16, 17, 44, 51, 

52, 54, 56, 57, 

58, 59 και 72 

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 πρώτου εδαφίου του άρθρου 34 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «approved for 

the purposes of this section by the Minister by certificate in 

writing» με τη φράση «το οποίο ορίζει ο κάτοχος του εργοστασίου 

και το οποίο κατέχει την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για την 

ασφαλή διεξαγωγή, έλεγχο και επιθεώρηση της υπό εκτέλεση 

εργασίας». 
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 (β) Η παράγραφος (e) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 34 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «approved by 

the Minister or Chief Inspector for the purposes of this section» με 

τη φράση «το οποίο ορίζει ο κάτοχος του εργοστασίου και το 

οποίο κατέχει την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για την ασφαλή 

διεξαγωγή, έλεγχο και 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 (γ) του εδαφίου (1). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 76 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

κατάργηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

76Α του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 76Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

κατάργηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1). 

  

Κατάργηση του 

πρώτου και 

δευτέρου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου.  

7.  Το πρώτο και δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου 

καταργούνται.  

  

Έναρξη ισχύος 

του παρόντος 

νόμου. 

8.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 
 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ  
 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 
 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 
Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) 

Κανονισμοί του 201Χ 
 

To περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής 
Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας  

Διάταγμα του 201χ 
 

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 4(2) 
 

 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις 

εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτήν δυνάμει της Παραγράφου 2, του Κανονισμού 4 

των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 

Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμών εκδίδει το παρόν 

Διάταγμα με το οποίο ορίζει τις πιο κάτω κατηγορίες των υποστατικών, 

εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας για τους οποίους εκδίδεται 

Βεβαίωση Εγγραφής. 

 

Υποστατικά, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και χώροι εργασίας για τους οποίους 

εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αιτούνται παροχή χορηγίας από 

Υπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία ή έχουν αιτηθεί να εγγραφούν σε μητρώο ή κατάλογο 

Υπουργείου / Τμήματος / Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου Κρατικού 

Οργανισμού. 

 

 

Έγινε στις ………………… ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 

 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 

Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας)  
Προτεινόμενοι Κανονισμοί του 201Χ 

 
 
Οι προτεινόμενοι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, 
Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμοί του 201Χ θα 
εκδοθούν κάτω από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 
έως (Αρ.2) 2015. 
 
Σκοπός του προτεινόμενου νομοθετήματος είναι να αντικαταστήσει τις 
αναχρονιστικές διατάξεις της νομοθεσίας για την υποχρεωτική εγγραφή όλων των 
υποστατικών, που εμπίπτουν στον ορισμό του «εργοστασίου» σύμφωνα με τον περί 
Εργοστασίων Νόμο, Κεφ. 134, με την εγγραφή μόνο συγκεκριμένων κατηγοριών 
υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας για τους οποίους 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 
 
Οι Κανονισμοί θα επιβάλλουν στον εργοδότη ή στο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, 
που διευθύνει, διαχειρίζεται ή διεξάγει δραστηριότητες στον συγκεκριμένο χώρο / 
υποστατικό ή στη συγκεκριμένη εγκατάσταση / επιχείρηση, την υποβολή 
καθορισμένων στοιχείων.  Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογούνται μετά από επιθεώρηση 
από αρμόδιο Επιθεωρητή αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη από τον αιτητή και στη 
συνέχεια θα εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Εγγραφής από τον Αρχιεπιθεωρητή.   

 
Οι πιο πάνω προτεινόμενοι Κανονισμοί δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα στην Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίσει τις κατηγορίες των 
υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας για τις οποίες 
απαιτείται η εν λόγω εγγραφή.   
 
 
Ιανουάριος  2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
 

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201X 
 
 

Σύμφωνα με τον περί Εργοστασίων Νόμο, Κεφ. 134, που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η 
Ιανουαρίου 1957, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει χώρο εργασίας, ο 
οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως «Εργοστάσιο», έχει υποχρέωση να 
εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου.  Η πρόνοια αυτή εισήχθηκε όταν 
εφαρμοζόταν σε ένα μικρό αριθμό υποστατικών σύμφωνα με τις προσεγγίσεις και τα 
δεδομένα της εποχής.   
 
Η υποχρεωτική εγγραφή όλων των υποστατικών που εμπίπτουν στον ορισμό του 
όρου «Εργοστάσιο» είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη και έχει εδώ και δεκαετίες 
ατονίσει σε μεγάλο βαθμό αφού αυτή η πρόνοια εφαρμόζεται σε δεκάδες χιλιάδες 
υποστατικά και επιβάλλει ψηλό διοικητικό κόστος στους κατόχους των υποστατικών 
και στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.  Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται 
μόνο στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι των υποστατικών αιτούνται για διάφορους 
λόγους (π.χ. για εξασφάλιση χορηγιών ή για εγγραφή σε κάποιο μητρώο) το 
Πιστοποιητικό Εγγραφής.   
 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου καταργείται ο 
ορισμός του εγγράφου «Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου» καθώς και οι 
σχετικές πρόνοιες για την εγγραφή εργοστασίων στον Νόμο αυτό.  
  
Επίσης, με τον περί Εργοστασίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 201X καταργούνται οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται ήδη στις εναρμονιστικές νομοθεσίες που εισήχθησαν 
σε διάφορα στάδια.  Συγκεκριμένα, καταργούνται τα άρθρα που αναφέρονται στην 
καθαριότητα, στον συνωστισμό, στη θερμοκρασία των χώρων εργασίας, στα μέσα 
διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, στους χώρους διευκολύνσεων καθαρισμού και 
εναπόθεσης ενδυμάτων, στις πρώτες βοήθειες, στην απομάκρυνση σκόνης ή 
καπνών, στη λήψη γευμάτων καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας. 
 
Επιπρόσθετα, με το προτεινόμενο νομοθέτημα τροποποιείται η σχετική πρόνοια έτσι 
ώστε ο έλεγχος των αλυσίδων, των σχοινιών και των ιμάντων (‘‘σιαμπανιών’’) που 
χρησιμοποιούνται για την ανύψωση προσώπων, φορτιών ή υλικών να γίνεται από 
πρόσωπο το οποίο ορίζει ο κάτοχος του εργοστασίου και το οποίο κατέχει την 
απαιτούμενη πείρα και γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή, έλεγχο και επιθεώρηση 
της υπό εκτέλεσης εργασίας και όχι από πρόσωπο το οποίο ορίζει γραπτώς ο 
αρμόδιος Υπουργός. 
 
 
Ιανουάριος 2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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