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Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

«Αδίκημα 
και ποινή. 

Αριθμός 20 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Εργοστασίων Νόμο (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος». 

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

15. Όποιος κατέχει ή χρησιμοποιεί υποστατικά ως εργο
στάσιο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και 
τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες λίρες ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες ή και με τις δύο αυτές ποινές· εάν η παράβαση 
για την οποία καταδικάστηκε συνεχίζεται και μετά την 
καταδίκη, τότε είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και 
τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εβδομήντα πέντε λίρες ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τις 
επτά ημέρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, για την κάθε 
ημέρα για την οποία η παράβαση αυτή συνεχίζεται.». 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση της λέξης «τριακόσιες», (τέταρτη γραμμή) με τις 
λέξεις «επτακόσιες πενήντα». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 44 του βασικού νόμου (όπως έχει 
τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 4 του περί Αυξήσεως των Χρηματικών 
Ποινών Νόμου του 1987) τροποποιείται ως εξής: 

(α) Με την αντικατάσταση του σημείου και αριθμού «£250» (ένατη 
γραμμή), με τις λέξεις «επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο 
αυτές ποινές»· και 

(β) με την αντικατάσταση του σημείου και αριθμού «£25» με τις 
λέξεις «εβδομήντα πέντε λίρες ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τις επτά ημέρες ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 47 του βασικού νόμου (όπως έχει 
τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 3(1) του περί Αυξήσεως των Χρη
ματικών Ποινών Νόμου του 1987) τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του σημείου και αριθμού «£150» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις 
«πεντακόσιες λίρες». 

Συνοπτικός 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 
166 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 67 
του βασικού 
νόμου. 
166 του 1987. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 95 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 97 
του βασικού 
νόμου. 
166 του 1987. 

«Ποινές για 
αδικήματα 
για τα οποία 
η ποινή δεν 
προβλέπεται 
ρητά. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 48 του βασικού νόμου (όπως έχει 
τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 3(1) του περί Αυξήσεως των Χρη
ματικών Ποινών Νόμου του 1987) τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του σημείου και αριθμού «£150» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις 
«πεντακόσιες λίρες». 

,7. Το εδάφιο (4) του άρθρου 67 του βασικού νόμου (όπως έχει 
τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 3(1) του περί Αυξήσεως των Χρη
ματικών Ποινών Νόμου του 1987) τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του σημείου και αριθμού «£150» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις 
«πεντακόσιες λίρες». 

8. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

95. Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, οποιοσδήποτε βρεθεί με βάση τον παρόντα Νόμο 
ένοχος αδικήματος για το οποίο δεν προβλέπεται ρητά από 
το Νόμο αυτό οποιαδήποτε ποινή, υπόκειται: 

(α) Σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές εάν πρόκειται για 
απασχολούμενο πρόσωπο· ή 

(β) σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές εάν πρόκειται για 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

εάν δε η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η πιο πάνω 
ποινή συνεχίζεται και μετά την καταδίκη τότε ο παραβάτης 
είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και σε περίπτωση 
καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τις 
επτά ημέρες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εβδομήντα πέντε λίρες για την κάθε ημέρα για την οποία 
συνεχίζεται η παράβαση.». 

9. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου (όπως έχει τροποποιηθεί με βάση 
το άρθρο 3(1) του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου του 
1987) τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και αριθμού 
«£150» με τις λέξεις «πεντακόσιες λίρες». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


