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Ό περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 32 τοΰ 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Εργοστασίων (Τρο- Συνοπτικός 

ποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται όμου μετά τοα τίτλος, 
περί Εργοστασίων Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασι κεφ. 134. 
Κός νόμος»). 43 τοΰ Ι 964. 

2. Το εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 37 του βασικού νόμου δια του πα Τροποπο(ηοις 
ρόντος τροποποιείται δια τής διαγραφής τής λέξεως «τρία» (δευτέρα τοο άρθρου 37 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτής δια τής λέξεως «δύο». τοΰβασικοϋ 

νόμου. 
3 . Τό εδάφιον (4) του* άρθρου 41 τοΟ βασικοί) νόμου διά του πα _ 

Τ  > ' , ; . , „ r r , »  » Λ ' »Λ' ' »  v ' c Τροποποιησις 
ροντος τροποποιείται δια τής εν αυτω ένθεσεως ευθύς μετά τήν λεξιν τ0ϋ άρθρου 41 
«επιτρέπει» (τρίτη γραμμή) τών λέξεων «αμέσως πρό τής έγκατα τοΟ βασικού 
στάσεως και τής δια πρώτην φοράν χρήσεως αυτών, και μετέπειτα». νόμ°υ· 

4. Ή παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του βα Τροποποίηση 
σικου νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τής τοΟ άρθρου 42 
λέξεως «χειρολαβής» (πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως τοΰβασικοϋ 
αυτής διά τής λέξεως «χειροθυρίδος». νόμου. 

5. Τό άρθρον 66 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιεί Τ ποιτο[ 
ται διά τής προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου ευθύς αμέσως TOoάρθρου 66 
μετά τό εδάφιον (3) : τοΰ βασικού 

«(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου νομου· 
κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πά
ροδον τριάκοντα ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, 
τότε οδτοι άμεσως μετά τήν παροδον τής ώς άνω προθεσμίας δη
μοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καί τίθεν
ται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει τρο
ποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας ώς ήθελον οδτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καί τίθενται έν 
ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως». 

6. Ή παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 71 του βασικού Τροποποίησις 
νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής του λατι. τοΰ άρθρου 7ΐ 
νικου αριθμού «II» (πρώτη γραμμή) καί τής αντικαταστάσεως αύτου τ ° ο β α σ ι κ ο υ 

διά του λατινικού αριθμού «V». ' 
7. Τό άρθρον 75 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 

ώς ακολούθως : τοΰ άρθρου 75 
(α) Διά τής έν τή παραγράφω (ε) τοΟ εδαφίου (1) ένθέσεως τοϋβασικοϋ 

μετά τάς εντός παρενθέσεως λέξεις τών λέξεων «άνελκυ μου' 
στήρας, ανυψωτήρας, άλύσεις, σχοινιά, άναρτήρας, γερανούς 
καί άλλας άνυψωτικάς μηχανάς»' 
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(β) δια της δ ιαγραφής της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) 
και της αντικαταστάσεως αυτής δια της ακολούθου παρα
γ ρ ά φ ο υ : 

,.: «(ζ ) αϊ διατάξεις του Μέρους VII όσον άφορα εις ειδι
κούς κανονισμούς δι' άσφάλειαν και ύγιεινήν».. 

Τροποποίησις 8 . Το άρθρον 76 του βασικού ' νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι
τοΰ άρθρου 76 ει ται ώς ακολούθως : 
τοΰ δασικού / \ Λ » ~ > ~ > / \ ~ , < / 
νόμου. (°0 Δ ι α τ ιΊζ ε ν τί1 π α ρ α γ ρ ά φ ω (ε) του εδαφίου (1) ενθεσεως 

μετά τάς . εντός παρενθέσεως λέξεις των λέξεων «ανελκυ

στήρας, ανυψωτήρας, άλύσεις, σχοινιά, άναρτήρας, γερανούς 
και ά λ λ α ς άνυψωτικάς μηχανάς»" 

(β) διά τής δ ιαγραφής τής παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) 
και τής αντικαταστάσεως αυτής δια τής' ακολούθου παρα

γράφου : 
«(ζ) αϊ διατάξεις του Μέρους VII δσον άφορα εις ειδι

κούς κανονισμούς δι' άσφάλειαν και ύγιεινήν». 
•Αντικατό| 9 . Ό βασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται διά τής καταρ

°^°° ι ςτ°" γήσεως του άρθρου 95 και τής αντικαταστάσεως αύτοΰ διά του 
rooeoLoO ακολούθου άρθρου : 
νόμου. , «Αδικήματα 95.—(1) Τηρουμένων τών επομένων διατάξεων του πά

κα! ποιναί. ρόντος Νόμου, π α ς δστις ήθελεν εύρεθή ένοχος οιουδήποτε 
; ; αδικήματος διά το όποιον δεν καθορίζεται ύπό του Νόμου 

ειδική περί τούτου ποινή θά υπόκειται εις : 
(α) χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς δέκα λί

■"'.·'_ ρας εις περίπτωσιν απασχολουμένων προσώπων" 
(δ) χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς έξη κοντά 

λίρας εις οιανδήποτε άλλην περίπτωσιν, 
εάν δε ή συνιστώσα το αδίκημα παράβασις εν σχέσει προς 
τήν οποίαν οδτος κατεδικάσθη συνεχίσθη μετά τήν καταδί . 

;·..:, '··■ κην του θά είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και εν περι

πτώσει καταδίκης του θά υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς δέκα λ ίρας καθ ' έκαστη ν ήμέραν 
κατά τήν οποίαν συνεχίζεται ή παράβασις . 

(2) Άναφορ ικώς προς τάς παραβάσεις αϊ όποΐαι θά 
ήδύναντο νά προκαλέσουν θάνατον ή σωματικήν βλάβην 
εις οιονδήποτε πρόσωπον τό εδάφιον (1) θά έφαρμόζηται 
ώς. εάν ή εις τήν παράγραφον (α) προβλεπομένη ποινή 
άντικαθίστατο διά τής ποινής τών πεντήκοντα λιρών ή φυ
λακίσεως επτά ημερών ή δι' αμφοτέρων τών ποινών τού
των, ή δε εϊς τήν παράγραφον (β) προβλεπομένη ποινή, 

.·';■· άντικαθίστατο διά τής ποινής τών τριακοσίων λιρών ή φυ
λακίσεως ενός μηνός ή δι' αμφοτέρων τών ποινών τούτων. 

(3) Άναφορ ικώς προς τάς παραβάσεις αϊ όποΐαι προε
κάλεσαν θάνατον ή σωματικήν βλάβην ε'ις οιονδήποτε πρό

7, σωπον τό εδάφιον (1) θά έφαρμόζηται ώς εάν ή εις τήν 
π α ρ ά γ ρ α φ ο ν (α) προβλεπομένη ποινή άντικαθίστατο διά 

'■■'■■i'--: τής ποινής τών εκατόν λιρών ή φυλακίσεως ενός μηνός ή 
δι' αμφοτέρων τών ποινών τούτων, ή δέ εις τήν π α ρ ά γ ρ α 

. ....  φον (β) προβλεπομένη ποινή άντικαθίστατο διά τής ποι
V: νής τών πεντακοσίων λιρών ή φυλακίσεως τριών μηνών 

· ' ■   ' · ■ .  . ή δι' αμφοτέρων τών ποινών τούτων». 

Κατάργησις 1 0 . Ό βασικός νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής 
τοΰ άρθρου 97 καταργήσεως τοΰ άρθρου 97, τών άρθρων 98 εως 108 άναριθμου
καΐάναρίθμη μ έ ν ω ν ώ ς # ρ θ ρ ω ν 97 Μ ω ς 1 0 7 αντιστοίχως. 


