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Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 220 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εργοστασίων 
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«Εφαρμογή 73.—(1) Οι πρόνοιες του Νόμου που αναφέρονται πιο κάτω 
προνοιών του εφαρμόζονται στις εργασίες λιμένων: 

Μέρος Ι 
Μέρος II 
Μέρος V 
Μέρος VII 
Μέρος IX 
Μέρος Χ 
Μέρος XI 
Μέρος XII 

(2) Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται στις εργασίες 
λιμένων σαν να είναι, κάθε τόπος όπου τέτοιες εργασίες 
διεξάγονται, εργοστάσιο και κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει 
τέτοιες εργασίες, ο κάτοχος του εργοστασίου. 

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος 'εργασίες 
λιμένων' περιλαμβάνει τις εργασίες φόρτωσης ή εκ
φόρτωσης, το στοίβαγμα, την αποθήκευση, το χειρισμό, όπως 
και τη μεταφορά των εμπορευμάτων που γίνεται στο πλοίο 
ή μέσα στο λιμάνι.». 

3. Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη του αριθμού (1) μετά τον αριθμό 87· και 
(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

«(2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει ή καθυ
στερεί εσκεμμένα επιθεωρητή στην άσκηση οποιασ
δήποτε εξουσίας που αναφέρεται σ' αυτό το άρθρο ή 
παραλείπει να συμμορφωθεί προς την απαίτηση του 
επιθεωρητή σύμφωνα με αυτό το άρθρο, ή παραλείπει να 
παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, ειδο

εργασίες 
λιμένων. 

(α) 
(β) 
(γ) 
(δ) 
(ε) 

(στ) 
(ζ) 
(η) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 134. 
43 του 1964 
32 του 1972 
22 του 1982 
25 του 1989 
20 του 1990. 
Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 73 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 87 
του βασικού 
νόμου. 
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ποίηση ή έγγραφο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να 
παρουσιάσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή εσκεμ
μένα αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που 
αφορά το όνομα του κατόχου οποιουδήποτε εργο
στασίου, ή αποκρύπτει ή αποτρέπει, ή αποπειράται να 
αποκρύψει ή να αποτρέψει άτομο από το να παρου
σιαστεί ή να εξεταστεί άπό τον επιθεωρητή, το 
πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι εμποδίζει τον επιθεωρητή 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον 
παρόντα Νόμο. 

(3) Πρόσωπο που εμποδίζει επιθεωρητή στην άσκηση 
των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του με βάση τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδική
ματος. Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής εμποδίζεται 
κατά τον ίδιο τρόπο μέσα σε εργοστάσιο, ο κάτοχος 
του εργοστασίου θα είναι ένοχος αδικήματος.». 


