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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 182
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Εξουσία του Yπουργικού Συµβουλίου να εκδίδει ∆ιατάγµατα που περιορίζουν τις ώρες
εργασίας
3. Ώρες που ορίζονται από διάταγµα δυνατό να παραταθούν
4. ∆ιορισµός Επιθεωρητών
5. ∆ικαίωµα εισόδου Επιθεωρητών δυνάµει του Νόµου αυτού και ορισµένων Αστυνοµικών
ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 182
15 τoυ 1967.
Εξουσία του
Υπουργικού
Συµβουλίου να
εκδίδει διατάγµατα
που περιορίζουν τις
ώρες εργασίας.
63(Ι) του 2002.
2 του 62(Ι) του
2002.

3(1) του 166/87.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ωρών Απασχόλησης Νόµος.

2.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί της Οργάνωσης του Χρόνου
Εργασίας Νόµου του 2002 το Υπουργικό Συµβουλίου δύναται, αν κρίνει αυτό
αναγκαίο και αφού εξετάσει οποιεσδήποτε συστάσεις του Εργατικού
Συµβουλευτικού Συµβουλίου για το σκοπό αυτό, να εκδώσει ∆ιάταγµα που να
ορίζει τις ώρες εργασίας είτε ηµερησίως, εβδοµαδιαίως ή µηνιαίως, προσώπων
που απασχολούνται σε οποιοδήποτε επάγγελµα ή επιχείρηση, είτε γενικά είτε σε
οποιαδήποτε ορισµένη περιοχή στην οποία ο Νόµος αυτός κηρύσσεται ότι
εφαρµόζεται από το ∆ιάταγµα αυτό.
(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε
∆ιατάγµατος που εκδόθηκε βάσει του εδαφίου (1) ή παραλείπει να συµµορφωθεί
µε αυτές υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο
ποινές αυτές της φυλάκισης και του προστίµου.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "Εργατικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο"
σηµαίνει το Συµβούλιο που ιδρύθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο για να
συµβουλεύει επί εργατικών θεµάτων το οποίο αποτελείται από µέλη που
αντιπροσωπεύουν εργοδότες και εργοδοτούµενους αντιστοίχως υπό την
προεδρία του Επιτρόπου Εργασίας.

΄Ωρες που
ορίζονται από
∆ιάταγµα δυνατό
να παραταθούν.

3. ∆ιάταγµα βάσει του Νόµου αυτού δυνατό να κάνει πρόνοια για ώρες
απασχόλησης που ορίζονται από το ∆ιάταγµα αυτό, το οποίο παρατείνεται σε
τέτοιες περιπτώσεις και για τέτοιους σκοπούς και µόνο σε τέτοια έκταση όπως
δυνατό να οριστεί στο ∆ιάταγµα αυτό.

∆ιορισµός
Επιθεωρητών.
2 του 15/1967.

4. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να ορίζει
Επιθεωρητές για να βοηθούν στην εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού.

∆ικαίωµα εισόδου
Επιθεωρητών
δυνάµει του Νόµου
αυτού και
ορισµένων
Αστυνοµικών.
2 του 15/1967.

5.—(1) Κάθε Επιθεωρητής που ορίστηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4
του Νόµου αυτού και κάθε Αστυνοµικός βαθµού όχι πιο κάτω του λοχία
δύναται—
(α) Nα εισέρχεται σε κάθε εύλογη ώρα της ηµέρας ή νύκτας, σε οποιαδήποτε
υποστατικά και κάθε τµήµα αυτών και να επιθεωρεί και εξετάζει αυτά όταν έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε αυτά κατά
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παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε ∆ιαταγµάτων που
εκδόθηκαν δυνάµει αυτού:
Νοείται ότι αυτός δεν έχει δικαίωµα να εισέλθει σε κατοικία χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση του προσώπου που κατοικεί σε αυτή παρά µόνο δυνάµει
δικαστικού εντάλµατος.
(β) Nα διεξάγει εξέταση και έρευνα που είναι αναγκαίες για να εξακριβωθεί αν
τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού.
(2) Κάθε ένας ο οποίος κατέχει ή έχει τον έλεγχο των υποστατικών και οι
αντιπρόσωποι και υπηρέτες αυτού παρέχουν τέτοιες διευκολύνσεις οι οποίες
είναι αναγκαίες για οποιαδήποτε τέτοια επιθεώρηση, έρευνα ή εξέταση.

4 του 166/87.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εκουσίως καθυστερεί ή παρεµποδίζει Επιθεωρητή
ή Αστυνοµικό στην άσκηση των εξουσιών του που παρέχονται από το άρθρο
αυτό το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση
καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ο παρών Νόµος (62(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
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