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ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

'Αρθρο  
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερµηνεία. 
3. Ορισµός κατώτατου µισθού. 
4. ∆ιορισµός, κ.λ.π., Συµβουλευτικών Επιτροπών. 
5. Ποινή για τη µη καταβολή µισθών σύµφωνα µε το κατώτατο όριο που ορίζεται βάσει των 

διατά-ξεων του άρθρου 3. 
6. ∆ιάφορες διατάξεις αναφορικά µε νόµιµες διαδικασίες. 
7. Αδίκηµα από αντιπρόσωπο. 
8. Εργοδότες να µη λαµβάνουν αµοιβές για µαθητεία όταν ισχύουν κατώτατα όρια. 
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9. Εργαζόµενος που αναµένει για εργασία σε υποστατικά εργοδότη, θεωρείται ότι εργοδοτείται. 
10. Πρόληψη αποφυγής. 
11. Βάρος απόδειξης. 
12. Τήρηση µητρώου µισθών. 
13. ∆ιορισµός λειτουργών και εξουσία εισόδου και επιθεώρησης. 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

 
Συνοπτικός τίτλος. 

 
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόµος. 
 

Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό— 
 
"κατώτατος µισθός" σηµαίνει το κατώτατο όριο µισθών που καθορίζεται όπως 
προνοείται στο εξής αναφορικά µε τη συγκεκριµένη εργασία που διεξάγεται από 
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και το οποίο ισχύει για το πρόσωπο αυτό. 
 

Ορισµός 
κατώτατου µισθού. 

3.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ορίζει κατώτατα όρια µισθών για 
οποιαδήποτε εργασία στη ∆ηµοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε 
συγκεκριµένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την 
οποία ικανοποιείται ότι οι µισθοί που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα 
που εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαµηλοί. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να διαφοροποιεί ή καταργεί 
έναν κατώτατο µισθό. 
 
(3) Οποιοσδήποτε κατώτατος µισθός που ορίζεται όπως προαναφέρθηκε ή η 
κατάργηση ή διαφοροποίηση οποιουδήποτε τέτοιου µισθού τίθεται σε ισχύ από 
την ηµεροµηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στο ∆ιάταγµα. 
 

∆ιορισµός κ.λ.π., 
Συµβουλευτικών 

Επιτροπών. 

4.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, όταν κρίνει σκόπιµο, να διορίζει 
Συµβουλευτικές Επιτροπές για να εξετάζουν τους µισθούς που καταβάλλονται 
για οποιαδήποτε εργασία. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς σχετικά µε τη 
σύσταση, διορισµό, εξουσίες και καθήκοντα των Συµβουλευτικών Επιτροπών. 
 

Ποινή για τη µη 
καταβολή µισθών 

σύµφωνα µε το 
κατώτατο όριο που 
ορίζεται βάσει των 

5.—(1) ΄Οταν οποιοσδήποτε κατώτατος µισθός έχει οριστεί από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, βάσει του Νόµου αυτού, ο εργοδότης, στις περιπτώσεις στις οποίες 
ισχύει ο κατώτατος µισθός, καταβάλλει µισθούς στο πρόσωπο που εργοδοτείται 
όχι πιο κάτω από τον κατώτατο µισθό και αν παραλείψει να ενεργήσει µε τον 
τρόπο αυτό υπόκειται µετά την καταδίκη, αναφορικά µε κάθε αδίκηµα σε 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2004. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com 

διατάξεων του 
άρθρου 3. 
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πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, και σε πρόσθετο πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ηµέρα κατά την οποία το αδίκηµα 
εξακολουθεί µετά την καταδίκη του για αυτό. 
 
(2) Μετά την καταδίκη εργοδότη βάσει των διατάξεων του προηγούµενου 
εδαφίου, το ∆ικαστήριο δύναται µε την καταδίκη να διατάζει τον εργοδότη που 
καταδικάζεται να καταβάλλει επιπρόσθετα µε οποιοδήποτε πρόστιµο τέτοιο ποσό 
όπως φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, 
έναντι µισθών, που υπολογίζονται µε βάση τον κατώτατο µισθό: 
 
Νοείται ότι η εξουσία να διατάσσεται καταβολή µισθών, βάσει του εδαφίου 
αυτού, δεν αποκλείει οποιοδήποτε δικαίωµα του προσώπου που εργοδοτείται, να 
ανακτά µισθούς µε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 
 

∆ιάφορες διατάξεις 
αναφορικά µε 

νόµιµες 
διαδικασίες. 

6.—(1) ΄Οταν εργοδότης έχει καταδικαστεί βάσει του άρθρου 5 για παράλειψη 
καταβολής µισθών όχι πιο κάτω από τον κατώτατο µισθό σε οποιοδήποτε 
εργαζόµενο, τότε, αν έχει επιδοθεί γνωστοποίηση της πρόθεσης να ενεργήσει 
κατά τον τρόπο αυτό εντός των τριών εποµένων ηµερών πριν από την ακρόαση 
της καταγγελίας ή του παραπόνου, δύναται να δοθεί µαρτυρία για οποιαδήποτε 
παράλειψη εκ µέρους του εργοδότη να καταβάλει µισθούς, όχι πιο κάτω από τον 
κατώτατο µισθό στον εργαζόµενο αυτό σε οποιοδήποτε χρόνο µεταγενέστερο 
της έναρξης ισχύος του κατώτατου µισθού και εντός των δύο αµέσως 
προηγούµενων ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η πληροφορία ή το 
παράπονο υποβλήθηκε, και µετά την απόδειξη της παράλειψης, το ∆ικαστήριο 
δύναται να διατάσσει τον εργοδότη να καταβάλλει τέτοιο ποσό όπως κατά τη 
γνώµη του ∆ικαστηρίου αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του ποσού, το 
οποίο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόµου αυτού, όφειλε κανονικά να είχε 
καταβληθεί στον εργαζόµενο ως µισθός κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, και 
του ποσού που πραγµατικά καταβλήθηκε. 
 
(2) ΄Οταν φαίνεται στο Γενικό Εισαγγελέα ότι οφείλεται οποιοδήποτε ποσό από 
εργοδότη σε εργαζόµενο εξαιτίας του γεγονότος ότι µισθοί έχουν καταβληθεί 
στον εργαζόµενο αυτό κάτω από τον κατώτατο µισθό που πρέπει να ισχύει, και 
ότι δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί το ποσό, που φαίνεται ότι οφείλεται µε τον 
τρόπο αυτό, ή µέρος του ποσού αυτού, µέσω διαδικασίας βάσει του άρθρου 5, ο 
Γενικός Εισαγγελέας δύναται, αν φαίνεται σκόπιµο να ενεργήσει µε τον τρόπο 
αυτό εξαιτίας της άρνησης ή αµέλειας του εργαζόµενου να προβεί στις 
αναγκαίες διαδικασίες, εκ µέρους και στο όνοµα του εργαζόµενου, να εγείρει 
πολιτικές διαδικασίες ενώπιον ∆ικαστηρίου αρµόδιας δικαιοδοσίας για την 
ανάκτηση του εν λόγω ποσού: 
 
Νοείται πάντοτε ότι το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εγείρονται οποιεσδήποτε 
τέτοιες πολιτικές διαδικασίες έχει την ίδια εξουσία να εκδίδει διάταγµα για την 
πληρωµή εξόδων του Γενικού Εισαγγελέα ωσάν ο Γενικός Εισαγγελέας να ήταν 
διάδικος στη διαδικασία. 
 

Αδικήµατα από 
αντιπρόσωπο. 

7.—(1) ΄Οταν αδίκηµα για το οποίο εργοδότης, υπόκειται δυνάµει του Νόµου 
αυτού σε ποινή, έχει πράγµατι διαπραχθεί από κάποιο αντιπρόσωπο του 
εργοδότη ή άλλο πρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός ή το άλλο πρόσωπο υπόκειται 
σε δίωξη για το αδίκηµα κατά τον ίδιο τρόπο ωσάν να ήταν ο εργοδότης, είτε 
ταυτόχρονα µε, είτε πριν από είτε µετά την καταδίκη του εργοδότη, και 
υπόκειται µετά την καταδίκη στην ίδια ποινή στην οποία υπόκειται ο εργοδότης. 
 
(2) ΄Οταν ο εργοδότης ο οποίος κατηγορείται για αδίκηµα, κατά παράβαση του 
Νόµου αυτού, αποδεικνύει κατά τρόπο που ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι έχει 
καταβάλει τη δέουσα επιµέλεια για να εφαρµόσει το Νόµο αυτό, και ότι 
πράγµατι το αδίκηµα διαπράχθηκε από τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο άλλο 
πρόσωπο χωρίς τη γνώση, συγκατάθεση ή σύµπραξή του, εξαιρείται σε 
περίπτωση καταδίκης του αντιπροσώπου αυτού ή άλλου προσώπου για το 
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αδίκηµα, από οποιαδήποτε ποινή αναφορικά µε το αδίκηµα, χωρίς όµως να 
επηρεάζεται, η εξουσία του ∆ικαστηρίου βάσει του Νόµου αυτού να διατάσσει 
αυτόν να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι 
οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, ως µισθός. 
 
(3) ΄Οταν ο άµεσος εργοδότης οποιουδήποτε εργαζόµενου για τον οποίο ισχύει 
κατώτατος µισθός, εργοδοτείται από κάποιο άλλο πρόσωπο και ο εργαζόµενος 
αυτός εργοδοτείται στα υποστατικά του άλλου αυτού προσώπου, αυτό το άλλο 
πρόσωπο, για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, αναφορικά µε την ποινή για µη 
καταβολή µισθών σύµφωνα µε τον κατώτατο µισθό, θεωρείται ότι είναι 
εργοδότης του εργαζόµενου από κοινού µε τον άµεσο εργοδότη. 
 

Εργοδότες να µη 
λαµβάνουν αµοιβές 
για µαθητεία όταν 
ισχύουν κατώτατα 

όρια. 

8.—(1) ΄Οταν εργαζόµενος σε οποιοδήποτε επάγγελµα, το οποίο είναι πρόσωπο 
για το οποίο ισχύει κατώτατος µισθός που ορίζεται βάσει του Νόµου αυτού, είναι 
µαθητευόµενος ή εκπαιδευόµενος, δεν είναι νόµιµο για τον εργοδότη του να 
λαµβάνει άµεσα ή έµµεσα από αυτόν ή εκ µέρους του ή για λογαριασµό του, 
οποιαδήποτε πληρωµή ως αµοιβή για µαθητεία: 
 
Νοείται ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια 
πληρωµή που γίνεται δεόντως σύµφωνα µε οποιοδήποτε έγγραφο µαθητείας, που 
εκτελείται όχι αργότερα από τέσσερις εβδοµάδες µετά την έναρξη της 
εργοδότησης. 
 

 
 

4 του 166/87. 

(2) Αν οποιοσδήποτε εργοδότης ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, υπόκειται µετά την καταδίκη, αναφορικά µε κάθε 
αδίκηµα, σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, και το ∆ικαστήριο 
δύναται µε την καταδίκη επιπρόσθετα µε την επιβολή προστίµου να διατάσσει 
αυτόν να πληρώσει στον εργαζόµενο ή άλλο πρόσωπο από το οποίο έγινε η 
πληρωµή, το ποσό που εισπράχθηκε αντικανονικά ως αµοιβή για µαθητεία. 
 

537790656 
Εργαζόµενος που 

αναµένει για 
εργασία σε 
υποστατικά 

εργοδότη θεωρείται 
ότι εργοδοτείται. 

9. Για το σκοπό υπολογισµού του ποσού των µισθών που πρέπει να 
καταβάλλονται στην περίπτωση εργαζοµένου που εργοδοτείται σε οποιαδήποτε 
εργασία, για την οποία έχει οριστεί κατώτατος µισθός, ο εργαζόµενος θεωρείται 
ότι έχει εργοδοτηθεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ήταν παρών 
στα υποστατικά του εργοδότη, εκτός αν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι ήταν παρών 
χωρίς τη συγκατάθεσή του, ρητή ή σιωπηρή, ή ότι ήταν παρών για κάποιο σκοπό 
που δεν συνδέεται µε την εργασία του και άλλον από του να περιµένει να δοθεί 
σε αυτόν εργασία προς εκτέλεση: 
 
Νοείται ότι— 
 
(α) όταν ο εργαζόµενος διαµένει στα υποστατικά του εργοδότη δεν θεωρείται ότι 
εργοδοτείται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου κατά τον οποίο είναι παρών 
στα υποστατικά, εξαιτίας µόνο του γεγονότος ότι διαµένει σε αυτά· και 
 
(β) εργάτης ενώ είναι παρών κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών γεύµατος σε 
δωµάτιο ή χώρο στον οποίο δεν διεξάγεται εργασία, θεωρείται ότι είναι παρών 
για σκοπούς που δεν είναι συναφείς µε την εργασία του. 
 

Πρόληψη 
αποφυγής. 

10. Οποιοσδήποτε καταστηµατάρχης, προµηθευτής ή έµπορος ο οποίος για 
εµπορικούς σκοπούς προβαίνει σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις ρητές ή σιωπηρές, 
µε οποιοδήποτε εργαζόµενο σύµφωνα µε τις οποίες ο εργαζόµενος εκτελεί 
οποιαδήποτε εργασία για την οποία έχει οριστεί κατώτατος µισθός, βάσει του 
Νόµου αυτού, θεωρείται για το σκοπό του Νόµου αυτού, ότι είναι ο εργοδότης 
του εργαζόµενου και η καθαρή αµοιβή που λαµβάνεται από τον εργαζόµενο, 
αναφορικά µε την εργασία, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία έξοδα σε σχέση µε 
την εργασία, θεωρείται µισθός. 
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Βάρος απόδειξης. 11. Σε οποιαδήποτε δίωξη προσώπου λόγω παράλειψης καταβολής µισθών όχι 
πιο κάτω από τον κατώτατο µισθό, το πρόσωπο αυτό έχει το βάρος να αποδείξει 
ότι δεν έχει καταβάλει µισθούς πιο κάτω από τον κατώτατο µισθό. 
 

Τήρηση µητρώου 
µισθών. 

12. Αποτελεί καθήκον κάθε εργοδότη να τηρεί για εργασία για την οποία ισχύει 
κατώτατος µισθός, τέτοια µητρώα µισθών που είναι αναγκαία για να δείχνουν 
ότι οι διατάξεις του Νόµου αυτού τηρούνται αναφορικά µε πρόσωπα που 
βρίσκονται στην εργοδότησή του, και αν αυτός παραλείπει να ενεργεί µε τον 
τρόπο αυτό υπόκειται µετά από καταδίκη, αναφορικά µε κάθε αδίκηµα, σε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επίσης σε επιπρόσθετο 
πρόστιµο είκοσι πέντε λιρών για κάθε ηµέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η 
παράλειψη εξακολουθεί µετά την καταδίκη. 
 

∆ιορισµός 
λειτουργών και 
εξουσία εισόδου 
και επιθεώρησης. 

13.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει τέτοιους λειτουργούς που 
δυνατό να κρίνει απαραίτητους για σκοπούς έρευνας οποιωνδήποτε παραπόνων 
και για σκοπούς εξασφάλισης µε άλλο τρόπο της κατάλληλης τήρησης των 
διατάξεων του Νόµου αυτού. 
 
(2) Οποιοσδήποτε τέτοιος λειτουργός έχει εξουσία— 
 
(α) Nα εισέρχεται κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας στα 
υποστατικά εργοδότη εντός των οποίων εκτελείται εργασία, για την οποία ισχύει 
κατώτατος µισθός και να απαιτεί την προσαγωγή µισθοδοτικών καταστάσεων ή 
άλλου µητρώου µισθών από οποιοδήποτε τέτοιο εργοδότη και να επιθεωρεί και 
εξετάζει αυτά και να λαµβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε ουσιαστικού µέρους 
αυτών. 
 
(β) Nα εξετάζει, είτε µόνος είτε στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, 
όπως θεωρεί ορθό, αναφορικά µε οποιαδήποτε θέµατα βάσει του Νόµου αυτού, 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει σε οποιαδήποτε υποστατικά, εντός των 
οποίων διεξάγεται εργασία, για την οποία ισχύει κατώτατος µισθός, ή για το 
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εργάζεται ή ότι έχει εργαστεί σε 
οποιαδήποτε εργασία για την οποία ισχύει κατώτατος µισθός, και να απαιτεί 
όπως, κάθε τέτοιο πρόσωπο, εξετάζεται µε τον τρόπο αυτό, και υπογράφει 
δήλωση για την αλήθεια των θεµάτων, αναφορικά µε τα οποία εξετάζεται µε τον 
τρόπο αυτό. 
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(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παρεµποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε λειτουργό, 
κατά την άσκηση των εξουσιών που δίνονται από το άρθρο αυτό ή παραλείπει ή 
αρνείται να προσαγάγει οποιαδήποτε µισθοδοτική κατάσταση ή οποιοδήποτε 
άλλο µητρώο µισθών, το πρόσωπο αυτό υπόκειται µετά από καταδίκη αναφορικά 
µε κάθε αδίκηµα σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και αν 
οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή µεριµνά ώστε να συνταχθούν ή εν γνώσει 
του επιτρέπει τη σύνταξη οποιασδήποτε µισθοδοτικής κατάστασης ή µητρώου 
µισθών ή αρχείου πληρωµών τα οποία είναι ψευδή σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
λεπτοµέρεια ή προσάγει ή µεριµνά ώστε να προσαχθεί ή εν γνώσει του επιτρέπει 
να προσαχθεί οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ή αρχείο σε οποιοδήποτε λειτουργό 
που ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών που δίνονται από το άρθρο αυτό, 
γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή, ή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε 
οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό γνωρίζοντας ότι αυτές είναι ψευδείς, υπόκειται 
µετά από καταδίκη σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή 
σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 
 

 


