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Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευ
ση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 27(1) του 1997 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επικίν- ^ τ ο υ ΐ99ΐ 
δυνών Ουσιών Νόμο του 1991 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμοι του 1991 και 1997. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση 
c . του άρθρου 5 

"Αδικήματα. 5.—(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν του βασικού 
(α) Σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξου

σιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονι

σμών που εκδίδονται με βάση αυτόν ή 
(β) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήπο

τε αστυνομικό ή προσοντούχο πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο 
που εισήλθε στα υποστατικά μαζί με τον Επιθεωρητή σύμ

φωνα με τις παραγράφους (β) ή (γ) του άρθρου 4 το οποίο 
παρέχει βοήθεια στον Επιθεωρητή· ή 

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σ' 
αυτό από τον Επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (στ) 
του άρθρου 4· ή 

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διά

στημα οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που απαιτείται να 
παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4, 
εκτός αν αποδείξει

(ΐ) ότι δε γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε ο 
Επιθεωρητής· ή 

(ii) ότι δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο ή στο έγγραφο· ή 
(iii) ότι δεν είχε εξουσία να το πάρει· ή 

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις πρόνοιες των υπο

παραγράφων (ΐ) μέχρι (iii) της παραγράφου (η) του άρ

θρου 4, παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διά

στημα, πληροφορίες που του ζητήθηκαν από τον 
Επιθεωρητή σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο ή δίνει 
πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή ατε

λείς· ή 

νομού. 
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(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες 
των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (ί) του 
άρθρου 4 παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης του 
Επιθεωρητή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα— 

(i) να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε 
προσοντούχο πρόσωπο που εισήλθε στο υποστατικό 
μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος 
των υποστατικών ή 

(ii) να θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήπο
τε προσοντούχου προσώπου το οποίο εισήλθε στο 
υποστατικό μαζί του οποιαδήποτε μέσα για τη διε
ξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξε
τάσεων, 

νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση έχει την εξουσία να το 
πράξει και ότι τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαρά
γραφο (ii) της παραγράφου (στ) είναι ευλόγως διαθέσι
μα· ή 

(ζ) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται 
δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή 
οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού ή κανόνα που εκ
δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο· ή 

(η) δίνει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι 
είναι αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοι
χείο· ή 

(θ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό 
που έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με 
οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο* ή 

(ι) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε 
πρόσωπο, πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφο
ρούν το εν λόγω πρόσωπο· ή 

(ια) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο πιστο

ποιητικό· ή 
(ιβ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής· ή 
(ιγ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφη

ση, υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπεία ή προσποίηση· ή 
(ιδ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε κατάλογο, 

βιβλίο, ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτεί
ται δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή 
οποιουδήποτε διατάγματος ή κανονισμού ή κανόνα που 
εκδίδεται με βάση αυτόν ή 

(ιε) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή 
δήλωση που απαιτείται από, με βάση ή για τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε διατάγματος, κανο
νισμού ή κανόνα που εκδίδεται με βάση αυτόν ή 
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(ιστ) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρησης 
ή δήλωσης όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ιε) πιο 
πάνω. 

(2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) 
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρό
νια ή και στις δύο ποινές.". 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφι Τροποποίηση 
στάμενου μέρους του ως εδαφίου (1), και την προσθήκη αμέσως μετά, του 5°υ βοσκού6 

ακόλουθου νέου εδαφίου: νόμου. 
"(2) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπό

κειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο 
ποινές.". 


