
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 339 της 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1964, τό κείμενον του 

οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 43 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ω Ν 

ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 134). 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς δ περί Έργοστα Συνοπτικός 

σίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, θα άναγινώσκηται δέ όμου τίτλος, 
μετά του περί Εργοστασίων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται δια της έν ·Αντικατά
πάση περιπτώσει αντικαταστάσεως των έν αύτω άπαντωμένων λέ οτασις 
ξεων «Κυβερνήτης έν Συμβουλίων και «Κυβερνήτης» διά των λέξεων ώρισμένων 
«Ύπουργικόν Συμβούλιον», καί της αντικαταστάσεως της λέξεως g ^ K 
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ί<Διοικητής» διά τής λέξεως «Υπουργός». Νόμ<*>. 
3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 3 του βασικού Νόμου διά τοΟ πα Τροποποΐ

ρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής του ορισμού τής λέξεως ησιςτοΰ 
«Διοικητής» καί τής προσθήκης έν αύτω κατά τήν προσήκουσαν άλ

 &(
^

ί
^

3 
φαβητικήν τάξιν του ακολούθου ορισμού : Νόμου. 

« «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας καί Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δέ πάντα έπί τούτω ύπ' αύτοΰ 
έξουσιοδοτηθέντα λειτουργόν υπηρετούντα παρά τω Ύπουργείω 
αυτού». 
4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 33 του βασικού Νόμου διά του πα Τροποποΐ

ρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : ησιςτοο 
(α) αντικαθίστανται αί λέξεις «Οί ανυψωτήρες ή ανελκυστήρες J j J j J ^ o 

υπόκεινται εις ενδελεχή έξέτασιν άπαξ τουλάχιστον άνά δι Νόμου, 
αστήματα εξ μηνών» (έν τή πρώτη καί δευτέρα γραμμή) διά 
των λέξεων ,?Αί συσκευαί άνυψώσεως ή ανελκυστήρες υπό
κεινται εις ενδελεχή έξέτασιν αμέσως πρό τής εγκαταστά
σεως καί τής διά πρώτην φοράν χρήσεως αυτών έν οίωδή
ποτε έργοστασίω, μετέπειτα δέ άπαξ τουλάχιστον άνά δια
στήματα εξ μηνών»' 

(445) 
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ΤρσποποΙ-

ησις τοΟ 
άρθρου 35 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

(β) προστίθεται έν τέλει αύτοΰ ή ακόλουθος έπιφύλαξιο : 
«Νοείται δτι οσάκις ή έξέτασις δεικνύη δτι δέν εΐναι δυνατή 

ή συνέχισις ασφαλούς χρήσεως της συσκευής άνυψώσεως ή 
του άνελκυστήρος έκτος έάν διενεργηθώσιν ώρισμέναι έπι
σκευα(, τό πρόσωπον δπερ συντάσσει τήν έκθεσιν έπί τής 
γενομένης εξετάσεως οφείλει νά καθορίζη έν τη εκθέσει αύ
του τάς διενεργηθησομένας έπισκευάς ώς και τόν χρόνον 
εντός του οποίου αΰται όφείλουσι νά διενεργηθώσι». 

5. Τό άρθρον 35 του βασικοΰ Νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποι
είται ώς ακολούθως : 

(α) έν έδαφίω (1) αντικαθίστανται α'ι λέξεις «υπόκεινται εις 
ενδελεχή έξέτασιν άπαξ τουλάχιστον άνά διαστήματα δεκα
τεσσάρων μηνών» (έν τή πρώτη και δευτέρα γραμμή) διά 
των λέξεων «υπόκεινται είς έξέτασιν αμέσως πρό τής εγκα
ταστάσεως καΐ τής διά πρώτην φοράν χρήσεως αυτών έν τινι 
έργοστασίω, μετέπειτα δέ άπαξ τουλάχιστον άνά διαστήματα 
δεκατεσσάρων μηνών»' 

(<5) έν τέλει του εδαφίου (7) προστίθεται ή ακόλουθος έπιφύ
λαξις : 

«Νοείται δτι οσάκις πρόσωπον τι άπασχολήται ή εργάζε
ται έν οίωδήποτε τόπω είς σημεΐον κείμενον υπέρ τό δάπα
δον ένθα δυνατόν νά κτυπηθή ύπό υπεράνω αύτοΰ κυλιομέ
νης γερανογέφυρας, δέον δπως λαμδάνωνται αποτελεσμα
τικά μέτρα προς προειδοποίησιν αύτου περί τής προσεγγί
σεως του γερανού, έκτος έάν ή εργασία αύτου τοσούτον 
σχετίζεται ή εξαρτάται έκ τών κινήσεων του γερανού ώστε 
νά καθίσταται περιττή οΙαδήποτε προειδοποίησις». 

TpoiioTtol

ησις του 
άρθρου 36 
τοϋ βασικοί) 
Νόμου. 

Τροποποΐ

ησις τοΟ 
άρθρου 37 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Άντικατά

στασις τοϋ 
άρθρου 38 
διά νέου 
άρθρου. 

6. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 36 τοϋ δασικού Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται διά τής έν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης τών ακο
λούθων : 

«Και έφ* δσον είναι πρακτικώς έφικτόν θά είναι ελευθέρα παντός 
κωλύματος ώς και πάσης ουσίας δυναμένης νά προκαλέση τό ολί
σθημα οίουδήποτε προσώπου». 

7. Τό άρθρον 37 τοΰ δασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι
είται διά τής έν τω τέλει τοΰ εδαφίου (1) προσθήκης τών ακολού
θων : 

«"Εκαστος δέ τοιούτος τόπος δέον δπως, έφ* δσον είναι τοΰτο 
πρακτικώς έφικτόν, καθίσταται καΐ τηρήται ασφαλής δι* άπαντα 
τά έν αύτώ εργαζόμενα πρόσωπα». 

8. Τό άρθρον 38 τοΰ δασικοΰ Νόμου αντικαθίσταται διά τοΰ ακο
λούθου : 
«•Επικίνδυνοι 38.—(1) Αί διατάξεις τών εδαφίων (2) έως (8) τοΰ πα
άναθυμιάσεις ράντος άρθρου εφαρμόζονται είς πασαν περίπτωσιν καθ' 
ο£υ^νουΨΐς *ϊν ή εργασία έν οίωδήποτε έργοστασίω άναγκαστικώς 

υγ " διεξάγεται εντός δωματίου, δεξαμενής, χώρου ζυμώσεως 
υγρών, λάκκου, σωλήνος, καπναγωγοΰ ή έτερου περιωρι
σμένου χώρου, έν ώ δυνατόν νά υφίστανται επικίνδυνοι 
αναθυμιάσεις είς τοιαύτην ίκτασιν ώστε νά καθίστανται 
επικίνδυνοι διά τά ύπό τοιούτων αναθυμιάσεων καταλαμ
βανόμενα πρόσωπα. 
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(2) Έκτος έάν ύπάρχη έτερον επαρκές μέσον εξόδου, 

πας τοιούτος περιορισμένος χώρος δέον δπως εΐναι εφο
διασμένος δι* άνθρωποθυρίδος ήτις δυνατόν νά είναι ορ
θογώνιος, ωοειδής ή κυκλική είς σχήμα* ή άνθρωποθυρίς 
αϋτη δέον δπως έχη διάμετρον δεκαοκτώ τουλάχιστον 
Ιντζών, ή είς τήν περίπτωσιν βυτιοφόρου αυτοκινήτου καΐ 
έτερων κινητών, μηχανικών εγκαταστάσεων, δέον δπως 
είναι μήκους δεκαέξ και πλάτους δεκατεσσάρων τουλάχι
στον Ιντζών ή (έάν εΐναι κυκλική) διαμέτρου δεκαέξ του
λάχιστον ίντζών. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (4) του 
παρόντος άρθρου, ουδείς είσέρχεται ή παραμένει εντός 
περιωρισμένου χώρου δι* οιονδήποτε σκοπόν, έκτος έάν 
φέρη κατάλληλον άναπνευστικήν συσκευήν καΐ κατέχη 
αδειαν εισόδου έκδοθεΐσαν υπό τίνος υπευθύνου προσώ
που, φέρη ζώνην ασφαλώς προσδεδεμένην έπι σχοινιού τό 
ελεύθερον άκρον τοΟ οποίου κρατείται ύπό προσώπου φυ
λάττοντος έκτος του χώρου, δυναμένου νά άνασύρη τούτον. 

(4) Έάν ό περιορισμένος χώρος έτυχε πιστοποιήσεως 
παρά τίνος υπευθύνου προσώπου δτι δι* ώρισμένην περίο
δον ή έν αύτώ είσοδος είναι ασφαλής άνευ αναπνευστικής 
συσκευής, πρό της παρόδου της τοιαύτης περιόδου at δια
τάξεις του εδαφίου (3) δέν εφαρμόζονται, απαγορεύεται 
δμως ή είσοδος ή παραμονή οΙουδήποτε προσώπου έν τω 
χώρω τούτω έκτος έάν ληφθώσι μέτρα διά τήν προειδο
ποίησιν του προσώπου τούτου κατά τόν χρόνον καθ* δν 
εκπνέει ή τοιαύτη περίοδος. 

(5) Ουδείς περιωρισμένος χώρος τυγχάνει πιστοποιή
σεως δυνάμει του εδαφίου (4) του* παρόντος άρθρου έκτος 
έ ά ν 

(α) ελήφθησαν αποτελεσματικά μέτρα προς παρεμπό
δισιν της εισαγωγής επικινδύνων αναθυμιάσεων' 
και 

(<ο) άπεμακρύνθη πάσα 'ιλύς ή έτερα άπόθεσις άναδί
δουσα επικίνδυνους αναθυμιάσεις, ό δέ χώρος ούδε
μίαν έτέραν ούσίαν περιέχει άναδίδουσαν τοιαύτας 
αναθυμιάσεις' και 

(γ) ό χώρος ήερίσθη και έδοκιμάσθη επαρκώς έν ανα
φορά προς επικίνδυνους αναθυμιάσεις και περιέχει 
επαρκή διά τήν άναπνοήν προμήθειαν αέρος' 

διά τους σκοπούς δμως της παραγράφου (δ) του πα
ρόντος εδαφίου ουδόλως λαμβάνεται υπ' δψιν οΐαδή
ποτε άπόθεσις ή έτερα ουσία άναδίδουσα επικίνδυνους 
αναθυμιάσεις εις άσήμαντον ποσότητα μόνον. 
(6) Δέον δπως φυλάττηται καΐ τηρήται ευχερώς διαθέ

σιμος επαρκής ποσότης αναπνευστικών συσκευών του ύπό 
του άρχιεπιθεωρητου εγκεκριμένου τύπου, ζωνών καΐ 
σχοινιών, ώς και καταλλήλων συσκευών άναζωογονήσεως 
καΐ οξυγόνου' άπαντα τά ανωτέρω δέον δπως διατηρούν
ται και υπόκεινται είς ενδελεχή έξέτασιν άπαξ τουλάχι
στον του μηνός ή άνά έτερα εκάστοτε καθοριζόμενα δια
στήματα, ύπό αρμοδίου τινός προσώπου' δέον δπως είναι 
ωσαύτως διαθέσιμος προς έπιθεώρησιν έκθεσις επί πάσης 
τοιαύτης εξετάσεως, υπογεγραμμένη παρά του διενεργή
σαντος τήν έξέτασιν προσώπου καί περιέχουσα τά καθο
ρισμένα στοιχεία. 
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Tpoircmol

ησις τοΟ 
δρθρου 39 
τοΟ βαοικοΰ 
Νόμου. 

ΤροποποΙ

ησις τοΟ 
άρθρου 40 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙ

ησις τοΟ 
Λρβρου42 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

Προσθήκη 
νέων Αρθρων. 

(7) Επαρκής αριθμός απασχολουμένων προσώπων εκ
παιδεύεται και εξασκείται περί τήν χρήσιν των έν έδαφίω 
(6) του παρόντος άρθρου αναφερομένων συσκευών ώς 
και περί τίνα μέθοδον τεχνητής αναπνοής. 

(8) Ό Άρχιεπιθεωρητής δύναται δια . πιστοποιητικού 
αύτου νά χορήγηση, ύπό τους έν τω πιστοποιητικώ δια
λαμβανόμενους δρους, άπαλλαγήν άφ' οιασδήποτε τών έν 
ταϊς προηγουμέναις διατάξεσι του παρόντος άρθρου δια
λαμβανομένων υποχρεώσεων, εις πάσαν περίπτωσιν, καθ' 
ήν ήθελε πεισθή δτι ή συμμόρφωσις προς τοιαύτας υπο
χρεώσεις είναι άσκοπος ή πρακτικώς ανέφικτος. 

(9) Απαγορεύεται ή είσοδος ή παραμονή οιουδήποτε 
προσώπου έν τινι περιωρισμένω χώρω ένθα ή έν τω αέρι 
αναλογία οξυγόνου είναι ουσιαστικώς μειωμένη έκτος έάν 
είτε— 

(α) τό πρόσωπον τούτο φέρη κατάλληλον άναπνευστι
κήν συσκευήν' εϊτε 

(δ) ό χώρος οδτος ήερίσθη καΐ αερίζεται επαρκώς, 
ύπεύθυνον δέ πρόσωπον έθεσε τούτον ύπό δοκιμα
σίαν και έξέδωκε πιστοποιητικόν έμφαΐνον δτι ή 
είσοδος εις τοιούτον χώρον άνευ αναπνευστικής 
μηχανής είναι ασφαλής. 

(10) Απαγορεύεται ή διεξαγωγή οιασδήποτε εργασίας 
είς οιονδήποτε κλίδανον άτμολέδητος, ή καπναγωγόν 
άτμολέδητος μέχρις οΟ ούτος ψυχθή επαρκώς δι' αερισμού 
ή άλλως πως ϊνα καταστή ασφαλής ή διεξαγωγή της ερ
γασίας ύπό τών εις ταύτην απασχολουμένων προσώπων». 

9. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 39 του δασικού Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) παραλείπονται αϊ λέξεις «έν οίωδήποτε έργοστασίω» (2α 
καΐ 3η γραμμή)* 

(δ) αντικαθίστανται at λέξεις «ή τοιούτου» (3η γραμμή) διά 
της λέξεως «τοιούτου» αϊ δέ λέξεις «της κόνεως» (7η γραμ
μή) δια τών λέξεων «οίασδήποτε κόνεως ήτις δυνατόν να δι
έλθη παρά τήν ϋπαρξιν του εγκλείσματος». 

10. Τό εδάφιον (7) του άρθρου 40 τοΰ δασικού Νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά της προσθήκης έν αύτώ μετά τάς λέξεις 
«επιθεωρητού άτμολεδήτων» (2α και 3η γραμμή) τών λέξεων «αμέ
σως πρό της εγκαταστάσεως και της διά πρώτην φοράν χρήσεως 
αυτών έν τινι έργοστασίω και μετέπειτα». 

1 1 . Τό εδάφιον (5) τοΟ άρθρου 42 του δασικού Νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά της έν αύτώ προσθήκης, αμέσως μετά 
τήν λέξιν «εξετάζονται» (2α γραμμή) τών λέξεων «αμέσως πρό τής 
εγκαταστάσεως καΐ τής διά πρώτην φοράν χρήσεως αυτών έν τινι 
έργοστασίω καΐ μετέπειτα». 

12 Ό δασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής 
προσθήκης τών ακολούθων νέων άρθρων αμέσως μετά τό άρθρον 46: 
«Κοτνονισμοί 46Α.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται νά έκ
πρόςπαρεμ δώση ειδικούς Κανονισμούς περί τά μέτρα άτινα έπιδάλ
π*δΐσΐτω λεται νά ληφθώσιν ϊνα μειωθή ό κίνδυνος εκρήξεως πυρ

καϊάς ή εξαπλώσεως πυρκαϊάς ή καπνοΟ έν οίωδήποτε 
έργοστασίω" οί τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται έν άλλοις 
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"Εφαρμογή 
τοΟ παρόντος 
Μέρους καΐ 
τοΟ άρθρου 
87 επί υπο
στατικών ή 
εργαστηρίων 
άτινα δέν 
είναι εργο
στάσια. 

Τέλη. 

νά καθορίζωσι τάς προϋποθέσεις εσωτερικής κατασκευής 
εργοστασίου ώς και τα χρησιμοποιηθησόμενα δια την τοι 
αύτην κατασκευήν υλικά. 

(2) Κανονισμοί είδικώς γενόμενοι δυνάμει του παρόν
τος άρθρου δύνανται, καθ* δσον άφορα οιανδήποτε των 
διατάξεων αυτών, νά προνοώσιν δτι διά πασαν παράβασιν 
αυτών ενέχονται και £τερα πρόσωπα ή πρόσωπον άντι τοΟ 
κατόχου ή επιπροσθέτως αύτου. 

46Β. 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω πα
ρόντι Νόμω, αί διατάξεις του παρόντος Μέρους του πα
ρόντος Νόμου τυγχάνουσιν εφαρμογής έφ' οιουδήποτε 
ύποστοπικου ή εργαστηρίου (ανεξαρτήτως του έάν εΤναι 
έργοστάσιον ή δχι) έν τω όποίω οΙαδήποτε κυρ(α κινητή
ριος μηχανή, μηχάνημα μεταδόσεως κινήσεως ή οίαδήποτε 
έτερα παντός είδους έγκατάστασις ή μηχάνημα κινούμε
νον διά μηχανικής ενεργείας, είναι έγκατεστημένον ή χρη
σιμοποιείται' έν πάση τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζονται 
αί διατάξεις του άρθρου 87 (αί άφορώσαι είς τάς εξου
σίας επιθεωρητών) ώς έάν επρόκειτο περί εργοστασίου,. 

46Γ.—(1) Άναφορικώς προς τήν διεξαγωγήν οιασδήπο
τε εξετάσεως ή επιθεωρήσεως, τήν σύνταξιν εκθέσεως ή 
τήν έκδοσιν οιουδήποτε πιστοποιητικοί) δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Μέρους του παρόντος Νόμου κατα
βάλλονται τά διά ταΰτα καθωρισμένα τέλη. 

(2) Τά τέλη ταΟτα καταβάλλονται προκαταβολικώς 
καί, έκτος έάν άλλως προνοήται έν οίωδήποτε τών προη
γουμένων άρθρων του παρόντος Μέρους του παρόντος 
Νόμου, τοά/τα καταβάλλονται ύπό τοΟ κατόχου του εργο
στασίου». 

13. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 58 τοΟ βασικού Νόμου διά τοΟ πα Τροποποί
ρόντος τροποποιείται διά της προσθήκης έν αύτώ, αμέσως μετά τάς ησιςτοΟ 
λέξεις «είναι άπησχολημένα» (1η γραμμή) τών ακολούθων λέξεων Λρθρου58_ 
«είς οιανδήποτε φόρτωσιν, έκφόρτωσιν ή μεταφοράν ή*. ηόυου*00 

14. Τό άρθρον 86 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά του άκο ·Αντικατά
λούθου : στασιςτου 
«Διοικητική 86.—(1) Ό Υπουργός φέρει τήν εύθύνην της διοικητι *ΡθΡ°υ86 

τοοΤίίου Κ^ ^ Ρ Η 0 ^ τ ο ° ™Ρ°ντος Νόμου. ^ Γ δ Γ 
καί διορισμός (2) Τό Ύπουργικόν Σ υμβούλιον δύναται νά διορίση έπι νέου άρθρου. 
•Επιθεωρητών.θεωρητάς, ύφ* οίονδήποτε τίτλον ήθελεν εκάστοτε αποφα

σίσει, ώς καί έτερους λειτουργούς έφ* δσον ήθελε 
κρίνει τούτους άνοτ/καίους διά τήν έφαρμογήν του παρόν
τος Νόμου" δύναται ωσαύτως νά διορίση Άρχιεπιθεωρη
τήν δστις θά ρυθμίζη τάς περιπτώσεις καί τόν τρόπον καθ* 
δ ν οί ΈπιθεωρηταΙ ή οιοσδήποτε έξ αυτών, θά ένασκώσι 
τάς δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίας καί καθήκον
τα προς έπιθεώρησιν, δύναται δέ νά παύη τους Έπιθεω
ρητάς ώς και τους λοιπούς λειτουργούς. 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται νά εξουσιοδότηση οιον
δήποτε πρόσωπον έχον τά προς τούτο προσόντα δπως 
ένασκή τοιαύτα καθήκοντα και εξουσίας επιθεωρητού δυ
νάμει του παρόντος Νόμου ώς ήθελε καθορισθη έν τη 
εξουσιοδοτήσει. Τά πρόσωπα ταύτα θά τελώσιν ύπό τήν 
έποπτείαν καί τάς διαταγάς του ΆρχιεπιθεωρητοΟ θά 
λαμβάνωσι δέ ώς άντιμισθίαν τά καθωρισμένα τέλη. 


