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Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός 23(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ^ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία 
Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το 
κείμενο— ! 

«αμίαντος» σημαίνει την ινώδη μορφή των πυριτικών ορυκτών που 
ανήκουν στην ομάδα των σερπεντινών, δηλ. χρυσότιλος (λευκός αμίαντος), 
καθώς και στην ομάδα των αμφιβόλων, δηλ. ακτινολίτης, αμοσίτης, 
ανθοφυλλίτης, κροκιδόλιθος ή κροκιδολίτης (κυανούς αμίαντος), τρεμο
λίτης ή οποιοδήποτε μίγμα που περιέχει μία ή περισσότερες από τις πιο 
πάνω μορφές· 

«Αρχιεπιθεωρητής» και «Επιθεωρητής» σημαίνει τα δυνάμει του άρθρου 8 
οριζόμενα ως τέτοια από τον Υπουργό πρόσωπα* 

«αυτοεργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται επί κέρδέι 
ή επ' αμοιβή άλλως πως ή δυνάμει σύμβασης απασχόλησης και ανεξάρ
τητα αν απασχολεί ή όχι άλλους· 

«εγκατάσταση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε σταθερά ή κινητά μηχανή
ματα, εξοπλισμό, συσκευές ή μέρη αυτών 

«εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου» σημαίνει ,ίνες αμιάντου που έχουν διάμετρο 
μικρότερη των τριών εκατομμυριοστών του μέτρου (3mm) και λόγο μήκους 
προς διάμετρο, μεγαλύτερο του 3:1, και για σκοπούς μετρήσεως θα 
λογίζονται μόνο οι εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου με μήκος μεγαλύτερο των 
πέντε εκατομμυριοστών του μέτρου (5 mm)· 

«έκθεση σε αμίαντο» σημαίνει έκθεση προσώπων σε αιωρούμενες 
εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου ή σε σκόνη αμιάντου είτε αυτά προέρχονται 
από αμίαντο ή ορυκτά ή υλικά ή άλλα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο

«επιχείρηση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική, οικο
δομική, μεταλλευτική, λατομική, γεωργική ή άλλη επαγγελματική δραστη
ριότητα* 

«εργασία» σημαίνει εργασία οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτοεργο
δοτουμένου είτε εργοδοτουμένου, ο δε όρος «στην εργασία» θα ερμηνεύεται 
ανάλογα* 
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«εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο που εργοδοτείται δυνάμει σύμβασης 
απασχόλησης* 

«Κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 
4 του παρόντος Νόμου* 

«πρόσωπο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε σώμα προσώπων με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα* 

«σκόνη αμιάντου» σημαίνει αιωρούμενα σωματίδια αμιάντου ή επικαθή
μενα σωματίδια αμιάντου τα οποία δυνατόν να καθίστανται αιωρούμενα στο 
εργασιακό περιβάλλον 

«σύμβαση απασχόλησης» σημαίνει σύμβαση απασχόλησης είτε ρητή είτε 
εξυπακουόμενη και, αν είναι ρητή, είτε προφορική είτε γραπτή* 

«υποστατικό» περιλαμβάνει— 
(α) Οποιοδήποτε κτίριο και οποιαδήποτε επίγεια ή υπεράκτια εγκα

τάσταση ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση* 
(β) οποιαδήποτε σκηνή ή μετακινούμενη κατασκευή* και 
(γ) οποιοδήποτε όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, 

αλλά δεν περιλαμβάνει ο,τιδήποτε χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση* 
«χρήση αμιάντου» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα κατά 

την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται ή είναι δυνατό να υποστεί 
έκθεση σε αμίαντο και περιλαμβάνει— 

(i) Την εξόρυξη, επεξεργασία ή άλλες μορφές παραγωγής 
αμιάντου* 

(ii) την παραγωγή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο* 
(iii) το χειρισμό ή επεξεργασία αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν 

αμίαντο* 
(ίν) την αποθήκευση αμιάντου* 
(ν) τη μεταφορά αμιάντου* 

(vi) τη διάθεση και επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο* 
(vii) την αποβολή ή άλλη διοχέτευση αμιάντου στο περιβάλλον που 

είναι αποτέλεσμα της εργασίας* ι 
(viii) την κατεδάφιση, απόξεση, συντήρηση, επιδιόρθωση ή καθα

ρισμό κτιρίων, εξοπλισμού και άλλων κατασκευών που περιέ
χουν αμίαντο, 

και οι όροι «χρησιμοποιώ αμίαντο» και «χρησιμοποιείται αμίαντος» έχουν 
ανάλογη έννοια* 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων. 
3.—(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (4) και (5), ο παρών Νόμος τυγχάνει Εφαρμογή 

εφαρμογής σε κάθε εργασία στην οποία γίνεται χρήση αμιάντου. του N * V o u 

(2) Ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής και σε αυτοεργοδοτούμενα 
πρόσωπα. 

(3) Ο παρών Νόμος δεσμεύει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(4) Ο παρών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που οποιο

δήποτε πρόσωπο εργοδοτείται ή αυτοεργοδοτείται ως οικιακός βοηθός σε 
ιδιωτικό νοικοκυριό. 
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(5) Ο παρών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής στις ένοπλες δυνάμεις της 
Δημοκρατίας σε σχέση με τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά η διάταξη 
αυτή δεν επηρεάζει οποιαδήποτε καθήκοντα ή υποχρεώσεις των ενόπλων 
δυνάμεων δυνάμει του παρόντος Νόμου έναντι άλλων προσώπων που 
εργοδοτούνται από αυτές. 

Εξουσία 4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς 
έκδοσης δυνάμει του παρόντος άρθρου για το σκοπό προστασίας της ασφάλειας και 

της υγείας προσώπων στην εργασία, καθώς και για την προστασία προσώπων 
άλλων έναντι κινδύνων ασφάλειας και υγείας που πηγάζουν ή σχετίζονται με 
τη χρήση αμιάντου από πρόσωπα στην εργασία. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του προηγούμενου εδαφίου, κανο
νισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν ειδικότερα— 

(α) Να καθορίζουν ανώτατα επίπεδα έκθεσης σε αμίαντο προσώπων στην 
εργασία* 

(β) να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε πρόσωπα αναφορικά 
με— 

(ί) Την αναγνώριση των διάφορων μορφών αμιάντου, 
(Η) την εκτίμηση και παρακολούθηση της έκθεσης σε αμίαντο 

προσώπων στην εργασία, 
(iii) την παρεμπόδιση της έκθεσης σε αμίαντο προσώπων στην 

εργασία ή άλλων προσώπων που δυνατό να επηρεάζονται από 
δραστηριότητες προσώπων στην εργασία, 

(ίν) την παροχή μέσων, περιλαμβανομένων μέσων προσωπικής 
προστασίας, και διευκολύνσεων για την παρεμπόδιση της εκθέ
σεως σε αμίαντο προσώπων στην εργασία, ή 

(ν) την παρεμπόδιση διασποράς αμιάντου από οποιοδήποτε χώρο 
όπου γίνεται χρήση αμιάντου· 

(γ) να απαγορεύουν, περιορίζουν ή ρυθμίζουν την εισαγωγή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία οποιασδήποτε μορφής αμιάντου ή προϊόντων 
που περιέχουν αμίαντο οποιασδήποτε μορφής· 

(δ) να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή ρυθμίζουν τη χρήση στην εργασία 
οποιασδήποτε μορφής αμιάντου ή διεργασιών στις οποίες γίνεται 
χρήση οποιασδήποτε μορφής αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν 
αμίαντο

(ε) να περιορίζουν ή ρυθμίζουν την αποθήκευση και μεταφορά αμιάντου 
και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των προηγούμενων 
προνοιών, να προνοούν για— 

(i) Το σχεδιασμό και την κατασκευή οποιουδήποτε δοχείου ή 
κιβωτίου ή σάκκου ή άλλου μέσου συσκευασίας που χρησιμο
ποιείται για την αποθήκευση ή μεταφορά αμιάντου, 

(ii) τη ρύθμιση της σήμανσης και των επιγραφών οποιουδήποτε 
μέσου συσκευασίας ή και οχήματος μεταφοράς αμιάντου και για 
τον καθορισμό προειδοποιήσεων και οδηγιών που πρέπει να 
αναγράφονται στα μέσα συσκευασίας ή στα οχήματα

(στ) να ρυθμίζουν την προληπτική ιατρική παρακολούθηση (εξαιρου
μένων των ιατρικών εξετάσεων για θεραπευτικούς σκοπούς) των 
προσώπων στην εργασία που εκτίθενται ή είναι δυνατό να εκτε
θούν σε αμίαντο πέραν των καθορισμένων αποδεκτών επιπέδων 
εκθέσεως· 
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(ζ) να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εξαιρεί υπό όρους ή άλλως πως 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή τάξη προσώπων από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης προς όλες ή ορισμένες πρόνοιες των Κανονισμών, 
εφόσον ικανοποιείται ότι η υγεία και η ασφάλεια προσώπων στην 
εργασία ή άλλων προσώπων, τα οποία δυνατόν να επηρεάζονται 
από την εξαίρεση, δε θα ζημιωθεί σαν συνέπεια της εξαίρεσης. 

5.—(1) Κάθε εργοδότης οφείλει να διασφαλίζει, εφόσον είναι εύλογα 
εφικτό, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του 
κατά τη χρήση αμιάντου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του δυνάμει του εδαφίου (1) καθή
κοντος του εργοδότη, τα θέματα στα οποία εκτείνεται το καθήκον αυτό θα 
περιλαμβάνουν ειδικότερα— 

(α) Την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, διευκολύνσεων και 
συστημάτων εργασίας τα οποία, στο μέτρο του εύλογα εφικτού, 
προστατεύουν και παρεμποδίζουν την έκθεση σε αμίαντο* 

(β) διευθετήσεις για τη διασφάλιση, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, ασφά
λειας και απουσίας κινδύνων στην υγεία σε σχέση με τη χρήση, 
χειρισμό, αποθήκευση και μεταφορά αμιάντου ή προϊόντων που 
περιέχουν αμίαντο· 

(γ) την παροχή τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επο
πτείας που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση, στο μέτρο του εύλογα 
εφικτού, της προστασίας της υγείας και την παρεμπόδιση της 
έκθεσης των εργοδοτουμένων του σε αμίαντο· 

(3) Κάθε εργοδότης οφείλει να διεξάγει την επιχείρηση του κατά τέτοιο 
τρόπο και να παρέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει, στο μέτρο 
του εύλογα εφικτού, ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν και που 
μπορεί να επηρεασθούν από δραστηριότητες προσώπων στην εργασία του δεν 
εκτίθενται σε αμίαντο* όπου σ' οποιοδήποτε χώρο εργασίας δύο ή περισσό
τεροι εργοδότες διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους, αυτοί οφείλουν να συνεργά
ζονται, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, για τη διασφάλιση της ασφάλειας και 
υγείας όλων των εργοδοτουμένων στο χώρο αυτό εργασίας. 

(4) Κανένας εργοδότης δε θα εισπράττει ή επιτρέπει όπως εισπραχθεί 
απ' οποιοδήποτε εργοδοτούμενό του οποιαδήποτε επιβάρυνση αναφορικά με 
ο,τιδήποτε γίνει ή παρασχεθεί κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών. 

6. Κάθε εργοδοτούμενος σε εργασία στην οποία γίνεται χρήση αμιάντου 
οφείλει— e 

(α) Να λαμβάνει, εφόσον είναι εύλογα εφικτό, μέτρα για την αποφυγή 
έκθεσης σε αμίαντο τόσο του ιδίου όσο και άλλων προσώπων που 
πιθανόν να επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του στην 
εργασία* 

(β) να συνεργάζεται με τον εργοδότη του στην εκπλήρωση οποιουδήποτε 
καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται στον εργοδότη του 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών* 

(γ) να ακολουθεί τις διαδικασίες ή οδηγίες που καθορίζονται ή παρέ
χονται δυνάμει των Κανονισμών αναφορικά με την παρεμπόδιση 
εισπνοής ινών αμιάντου από πρόσωπα στην εργασία ή άλλα 
πρόσωπα* 

Καθήκοντα 
και 
υποχρεώσεις 
εργοδοτών. 

Καθήκοντα 
και 
υποχρεώσεις 
εργοδοτου
μένων 
προσώπων. 
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Καθήκοντα 
και 
υποχρεώσεις 
αυτοεργοδο
τουμένων. 

Αρχιεπι
θεωρητής και 
Επιθεωρητές. 

Εξουσίες 
Επιθεωρητών. 

(δ) να χρησιμοποιεί τα προστατευτικά μέσα που παρέχονται από τον 
εργοδότη του και να μην επεμβαίνει ή διακόπτει τη λειτουργία 
οποιουδήποτε προστατευτικού μέσου παρεμπόδισης της έκθεσης σε 
αμίαντο προσώπων στην εργασία ή άλλων προσώπων που δυνατόν να 
επηρεάζονται από δραστηριότητες προσώπων στην εργασία. 

7. Κάθε αυτοεργοδοτούμενος οφείλει να διεξάγει την επιχείρηση του κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει, εφόσον είναι εύλογα εφικτόν, ότι τόσο ο 
ίδιος, όσο και άλλα πρόσωπα, τα οποία πιθανόν να επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητες του, δεν εκτίθενται σε αμίαντο. 

8.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές με 
οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους ήθελε αποφασίσει, καθώς και άλλους λειτουρ
γούς ή προσοντούχα πρόσωπα που κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «προσοντούχο πρόσωπο» 
σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και έχει τις 
ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών 
που θα του ανατεθούν. 

9. Ο Επιθεωρητής για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του έχει την 
εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες από τις πιο κάτω πράξεις— 

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα ή διεργασία, η οποία 
είναι δυνατό να εκθέσει οποιοδήποτε πρόσωπο σε αμίαντο* 

(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του

(γ) να συνοδεύεται από προσοντούχο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει 
του άρθρου 8 και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα τον 
βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του καθώς και να έχει μαζί 
του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά τα οποία απαι
τούνται πα ην .Ήκηίτη των εξουσιών του ιδίου ή του προσοντούχου 
προσώπου 

(δ) να διεξάγε,ι ή να φρονάζει για τη διεξαγωγή από προσοντούχο 
πρόσωπο των δοκιμών και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για 
την άσκηση των εξουσιών του· 

(ε) να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιασ
δήποτε εγκατάστασης ή εξοπλισμού που βρίσκει στα υποστατικά και 
να προβαίνει στις μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών που κρίνει 
αναγκαίες για τη σωοτή άακητη τω*ύ εξουσιών του* 

(στ) να δίνει οδηγίες Αστε τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους ή 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σ' αυτά, να 
παραμένουν όπως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος 
για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και 
ελέγχου όπως αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε), νοουμένου ότι 
η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται τον τερματισμό 
ή τη διακοπή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της δραστηριότητας 
ή διεργασίας· 

(ζ) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση, οποιωνδήποτε βιβλίων ή 
εγγράφων τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν 
πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της διερεύνησης του· 
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(η) να ζητά— 
(i) Από τον κάτοχο του υποστατικού· ή 

(Η) από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα ή τη 
διεργασία ή 

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει στα υποστατικά· ή 
(ϊν) από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση με 
τη δραστηριότητα ή τη διεργασία οποτεδήποτε κατά τη διάρ

κεια των προηγούμενων τριών μηνών, 
την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών είτε προφορικά είτε γραπτά 
που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι 
σχετικές με το σκοπό της έρευνας του

(θ) να παίρνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιοδήποτε 
δείγμα οποιασδήποτε μορφής αμιάντου το οποίο δυνατό να απαιτείται 
για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση 
αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου* 

(ι) να ζητά από τον κάτοχο των υποστατικών ή οποιοδήποτε από τους 
αντιπροσώπους του ή τους εργοδοτουμένους του που είναι παρόντες— 

(ΐ) Να παράσχει στον ίδιο ή σε προσοντούχο πρόσωπο, ασφαλή 
πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών 

(ii) να θέσει στη διάθεση του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα 
για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεω
ρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς 
της διερεύνησης. 

10.—(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να τηρήσει οποία Αδικήματα 
δήποτε υποχρέωση, καθήκον ή απαγόρευση που του επιβάλλεται από ή και . 
δυνάμει των άρθρων 5, 6 ή 7 του παρόντος Νόμου ή από οποιαδήποτε διάταξη 
των Κανονισμών θα είναι ένοχο αδικήματος. 

(2) Επιπλέον, πρόσωπο διαπράττει αδίκημα— 
(α) Αν παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του ή την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν 

(β) αν παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή προσοντούχο πρόσωπο ή 
άλλο πρόσωπο που εισήλθε στα υποστατικά μαζί με τον Επιθεωρητή 
σύμφωνα με τις παραγράφους (β) ή (γ) του άρθρου 9 το οποίο παρέχει 
βοήθεια στον Επιθεωρητή· 

(γ) αν παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σ' αυτό από ι 
τον Επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 9" 

(δ) αν παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα , 
οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που απαιτείται ναι παρουσιάσει 
δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 9, εκτός αν αποδείξει ότι—' 

' (i) ' Δε γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε ο Επιθεωρητής* 
(Η) δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο ή στο έγγραφο* 

(ε) αν, ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις πρόνοιες των υποπαρα
γράφων (ΐ) μέχρι (iii) της παραγράφου (η) του άρθρου 9, παραλείπει 
να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες που του 
ζητήθηκαν από τον Επιθεωρητή σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο 
ή δίνει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή ατελείς* 
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(στ) αν, ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες των 
προσώπων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 
(η) του άρθρου 9, παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης του 
Επιθεωρητή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα— 

(ί) Να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε προσον
τούχο πρόσωπο που εισήλθε στο υποστατικό μαζί του, ασφαλή 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών 

(Η) να θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε προσον
τούχου προσώπου το οποίο εισήλθε στο υποστατικό μαζί του 
οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, 
επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, εφόσο τα μέσα αυτά είναι ευλόγως 
διαθέσιμα. 

(3) Επιπλέον κάθε πρόσωπο το οποίο— 
(α) Πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει ή 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή 
(β) δίνει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι είναι 

αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο, ή 
(γ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει 

πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες 
στοιχείο, ή 

(δ) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε πρόσωπο, 
πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το εν λόγω 
πρόσωπο, ή 

(ε) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο πιστοποιητικό, ή 
(στ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής, ή 

(ζ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπο

γραφή, χρήση, πλαστοπροσωπεία ή προσποίηση, ή 
(η) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε κατάλογο, βιβλίο, 

ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτείται δυνάμει ή για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή 

(θ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή δήλωση 
που απαιτείται από, με βάση ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
ή οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς, ή 

(ι) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρησης ή δήλωσης 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

είναι ένοχο αδικήματος. 

(4) Πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει πληροφορίες που αφορούν εμπορικό 
μυστικό, τις οποίες έχει αποκτήσει κατά την άσκηση, είτε από το ίδιο είτε 
από άλλο πρόσωπο, εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου, διαπράττει 
αδίκημα, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται— 

(α) Με τη συγκατάθεση του κατόχου του υποστατικού όπου διεξάγεται η 
εργασία, ή 

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει 
υποχρέωση διά νόμου να εφαρμόζει, ή . 

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, ή 
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(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους 
του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού σε σχέση με την 
εφαρμογή οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει υποχρέωση να 
εφαρμόζει. 

(5) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο αδικήματος δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
μήνες ή και στις δυο αυτές ποινές. 

(6) Επιπρόσθετα με την επιβολή οποιασδήποτε ποινής σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (5), το εκδικάζον δικαστήριο μπορεί, οσάκις 
κρίνει τούτο σκόπιμο, να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται το 
πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο και τους Κανο
νισμούς εντός τέτοιας προθεσμίας που θα καθορίζεται στο διάταγμα* αν δε 
κατά την εκπνοή της αρχικά καθορισμένης ή της διά μεταγενέστερου 
διατάγματος παραταθείσας προθεσμίας το διάταγμα δεν τηρείται, το πρόσωπο 
αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τις επτά ημέρες, ή και στις δυο αυτές ποινές, για κάθε ημέρα κατά την οποία 
συνεχίζεται η μη συμμόρφωση. 

(7) Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 
επιτρέπουσα την έναρξη ποινικής διαδικασίας εναντίον της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (7), ο παρών Νόμος εφαρμό
ζεται στους δημόσιους υπαλλήλους όπως εφαρμόζεται και στα άλλα πρόσωπα. 

11. Όταν η διάπραξη απ' οποιοδήποτε πρόσωπο ενός αδικήματος που 
προβλέπει ο παρών Νόμος οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη ενός άλλου 
προσώπου, το άλλο αυτό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος και μπορεί 
δυνάμει του παρόντος άρθρου να διωχθεί ποινικά και καταδικασθεί για το 
αδίκημα ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή όχι ποινική δίωξη εναντίον του πρώτου 
αναφερόμενου προσώπου* 

12. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί 
από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή 
ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αμέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, 
διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προ
σώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με 
οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο 
είναι ένοχο του αδικήματος τούτου και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο 
αδίκημα. 

13. Σε ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου το οποίο 
συνίσταται σε παράλειψη συμμόρφωσης με καθήκον ή υποχρέωση διενέργειας 
οποιουδήποτε πράγματος εφόσον είναι εφικτό ή εφόσον είναι εύλογα εφικτό, 
εναπόκειται στον κατηγορούμενο να αποδείξει ότι δεν ήταν εφικτό ή εύλογα 
εφικτό να ενεργήσει ο,τιδήποτε πέραν από αυτό το οποίο πράγματι ενήργησε 
προς εκπλήρωση του καθήκοντος ή της υποχρέωσης. 

14. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών δε θα αποκλείει 
την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που σκοπό έχει την προστα
σία της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος. 

Αδικήματα 
λόγω 
υπαιτιότητας 
άλλων. 

Ποινική 
ευθύνη 
αξιωματούχων 
νομικών 
προσώπων. 

Κανόνας 
ως προς την 
απόδειξη. 

Επιφύλαξη. 
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Εναρξη 15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ήθελε καθορίσει το 
της ισχύος Υπουργικό Συμβούλιο σε γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
του παρόντος _ , ~ . , , , Λ , ~ , 
Νόμου Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενω μπορεί να καθοριστούν διαφορετικές ημε

ρομηνίες για διαφορετικές πρόνοιες του. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


