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Μετά τη, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στην Αναφορά 5/96, ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 134. 

43 του 1964 
32 του 1972 
22 του 1982 
25 του 1989 
20 του 1990 

220 του 1991. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Κατάργηση 
των άρθρων 
7,12,13,14, 
18,19,20,21, 
22, 32, 36 και 
37 του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 39 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 45 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 90(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1.0 Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εργοστασίων Νόμο (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου "Αρχιεπιθεωρητής" με 

την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 
«'Αρχιεπιθεωρητής' σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 40 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου.»· 
(β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου "Επιθεωρητής" με την 

ακόλουθη νέα ερμηνεία: 
" Επιθεωρητής' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 2 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου·". 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 7, 12, 13, 
14, 18, 19, 20, 21,22, 32, 36 και 37. 

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση των 
εδαφίων (1), (2), (3) και (5). 

5. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση των 
εδαφίων (1), (2), (3), (5), (6), (8) και (9). 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 46Α, 47, Κατάργηση 
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50,53,55,60, ' 
61,62,64,65, 
78,79,80,82 
και 84 του 
βασικού νόμου. 
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7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 86 του βασικού νόμου καταργείται και αντίκα- ^uSTcruee 
θίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: του βασικού 

"(2) Οι Επιθεωρητές και ο Αρχιεπιθεωρητής που διορίζονται με βάση το 
άρθρο 40 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 είναι 89(ΐ) του 1996. 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.". 
8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 87, 89, 91 JJJJJXJJJ, 

και 92. 87,89,91 και 
92 του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση του Τροποποίηση 
c „ ' ,Λ χ του άρθρου 107 

εδαφίου (2). του βασικού 
νόμου. 

10. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1997 ή ενωρίτερα σε Έναρξη ισχύος, 
ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


