
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 
 

 
 Για σκοπούς συμβατότητας με τα Άρθρα 12, 39, 43, 48 και 49 της 

Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 
29 (Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής και 

Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο του 

2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων Νόμοι του 2001 και 2004. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το  άρθρο  2 του   βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  
  (α)  με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος του ορισμού 

του όρου «εταιρεία» και την προσθήκη σ΄ αυτόν μετά τη 

λέξη «Νόμου» της φράσης «ή δυνάμει οποιασδήποτε 

αντίστοιχης νομοθεσίας κράτους μέλους». 
  
  (β) με τη διαγραφή από αυτό του ορισμού και του όρου 

«ημεδαπή εταιρεία». και  
  
  (γ)  με την προσθήκη σ΄ αυτό στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών: 
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  « <κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και 

την Ελβετία· 

 

<Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο> 

σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο 

Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

 

  
  (α)  με την ένθεση στα εδάφια (1) και (2) αυτού αμέσως μετά 

τη λέξη «Δημοκρατίας» και πριν από τη λέξη «δύναται» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «ή οποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους». 
  
  (β)   με   την   ένθεση   στο εδάφιο (3) αυτού αμέσως μετά τη  

       λέξη «πολίτης» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή μη 

πολίτης άλλου κράτους μέλους». και 

 
  (γ)   με την προσθήκη αμέσως μετά το υφιστάμενο εδάφιο (3) 

αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
  
  

 

 

 
..... του 2004. 

 

 
179(Ι) του 2002. 

«(4) Για σκοπούς εγγραφής πολιτών κρατών 

μελών στο Μητρώο και της κατά πρώτον 

χορήγησης ετήσιας άδειας σ΄ αυτούς, η εφαρμογή 

των διατάξεων του εδαφίου (1) σ΄ αυτούς γίνεται 

τηρουμένων των διατάξεων του περί του Τρίτου 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2004, του περί Γενικού 
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121(Ι) του 2003. 

 

 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2002 και του περί Δεύτερου 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού  

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

(α) με τη διαγραφή της λέξης «ημεδαπή» (πρώτη γραμμή) 

και την ένθεση αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατία» και 

πριν από τη λέξη «μπορεί» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 

της φράσης «ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος». 

και 

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ), της 

υφιστάμενης παραγράφου (γ) αναγραμματιζομένης ως 

παραγράφου (δ): 

 Κεφ. 113 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(Ι) του1992 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

«(γ)  έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 

347 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113),». 
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167(Ι) του 2003. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 54 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 
       «Νοείται ότι όταν πρόκειται για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί 

στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα ποσά που αναφέρονται στον 

Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου θα 

αναπροσαρμόζονται περαιτέρω με βάση τη δαπάνη ή την αξία 

έργων αντίστοιχης κατηγορίας, τάξης και είδους, που εκτελούνται 

στη Δημοκρατία.». 
  
´Eναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.222.2004 
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