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 Ν. 35(Ι)/2007 
 

 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι 

 
Αριθµός 4118 
 

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 
 Αριθµός 35(Ι) του 2007 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007. 

 
Ερµηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια— 
 
"εκπρόσωποι των εργαζοµένων" σηµαίνει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε βάση 
οποιοδήποτε νόµο και/ή πρακτική· 
 
"εργοδοτούµενος" σηµαίνει πρόσωπο που εργάζεται για άλλο πρόσωπο, είτε δυνάµει 
σύµβασης εργασίας ή µαθητείας, είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις, από τις οποίες µπορεί 
να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη εργοδοτούµενου και ο όρος “εργοδότης” θα 
ερµηνεύεται ανάλογα και θα περιλαµβάνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· 
 

 
 
 
 

8 του 1967 
25 του 1968 
23 του 1969 
26 του 1970 
34 του 1972 
66 του 1972 
5 του 1973 

85 του 1979 
55 του 1980 

65(Ι) του 1993 
79(Ι) του 1996 
26(Ι) του 1997 

110(Ι) του 1999 
165(Ι) του 2001 
66(Ι) του 2002 
72(Ι) του 2002 

169(Ι) του 2002 
18(Ι) του 2005. 

 

"µισθός" σηµαίνει κάθε χρηµατική αντιµισθία που προκύπτει από απασχόληση 
εργοδοτούµενου και κάθε κέρδος από τέτοια απασχόληση που είναι δεκτικό χρηµατικής 
αποτίµησης, και περιλαµβάνει τις εισφορές ταµείων προνοίας, καθώς επίσης και την 
εισφορά που πρέπει να καταβάλλεται στο Κεντρικό Ταµείο Αδειών, το οποίο ιδρύθηκε 
δυνάµει του περί Ετήσιων Αδειών µετ’ Απολαβών Νόµου και δεν περιλαµβάνει έκτακτες 
προµήθειες ή κατά χάριν (ex- gratia) πληρωµές· 
 

661893904 
 "Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
Τρόπος πληρωµής 3. Οι µισθοί των εργοδοτουµένων πρέπει να πληρώνονται τοις µετρητοίς σε νόµιµο χρήµα, 
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µισθών. δηλαδή σε χαρτονοµίσµατα ή κέρµατα, ή µέσω λογαριασµού µισθών ή µε τραπεζική ή 
ταχυδροµική επιταγή. 
 

Πληρωµή µισθών σε 
είδος. 

4.-(1) Απαγορεύεται η πληρωµή µέρους ή όλου του µισθού υπό µορφή οινοπνευµατωδών 
ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών. 
 
(2) Μέρος του µισθού επιτρέπεται να πληρώνεται σε είδος, σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο 
συνηθίζεται στον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ή επαγγέλµατος, νοουµένου ότι:  
 
(α) Τέτοια είδη, αφού ληφθεί υπόψη και η ποσότητα και η ποιότητά τους, είναι κατάλληλα 
και ωφέλιµα για τον εργοδοτούµενο ή την οικογένειά του· 
 
(β) η αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη· και 
 
(γ) σε κάθε περίπτωση υπάρχει συγκατάθεση του εργοδοτούµενου. 
 

Αµεσότητα πληρωµής 
µισθών. 

5. Ο µισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας προς τον εργοδοτούµενο, εκτός σε 
περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργοδοτούµενος έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για το 
αντίθετο. 
 

Ελευθερία διάθεσης 
του µισθού. 

6. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωµα να περιορίζει µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε άµεσα, είτε 
έµµεσα, την ελευθερία του εργοδοτούµενου να διαθέτει το µισθό του, εκτός στις 
περιπτώσεις και στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από άλλα άρθρα του παρόντος Νόµου. 
 

Απαγόρευση 
εξάσκησης πιέσεων για 
χρήση καταστηµάτων 

του εργοδότη. 
 

7. Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήµατα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών προς τους 
εργοδοτούµενους, οι εργοδοτούµενοι δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πίεση για χρήση 
τέτοιων καταστηµάτων ή υπηρεσιών. 
 

Τόπος και χρόνος 
πληρωµής των µισθών. 

8.-(1) Η πληρωµή των µισθών, όταν γίνεται τοις µετρητοίς, θα πραγµατοποιείται µόνο κατά 
τις εργάσιµες ώρες, στον τόπο εργασίας ή κοντά σ΄ αυτόν, εκτός αν προνοείται διαφορετικά 
σε άλλο νόµο ή κανονισµό ή συλλογική σύµβαση. 
 
(2) Η πληρωµή των µισθών σε κέντρα αναψυχής ή παρόµοιες επιχειρήσεις και, όπου είναι 
αναγκαίο για αποθάρρυνση κατάχρησης, σε καταστήµατα λιανικής πώλησης, 
απαγορεύεται, εκτός εάν η πληρωµή των µισθών γίνεται προς πρόσωπα που εργοδοτούνται 
στα προαναφερόµενα µέρη. 
 

Συχνότητα πληρωµής 
των µισθών. 

9. -(1) Η συχνότητα της πληρωµής των µισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδοµαδιαία, 
εκτός για µηνιαίως αµειβόµενο προσωπικό, οπότε πρέπει να είναι τουλάχιστον µηνιαία. 
 
(2) Σε περίπτωση εργοδοτουµένων, των οποίων οι µισθοί υπολογίζονται "µε το κοµµάτι" ή 
ανάλογα µε την παραγωγή, τα µέγιστα διαστήµατα για την πληρωµή των µισθών πρέπει, 
κατά το δυνατόν, να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι µισθοί να καταβάλλονται τουλάχιστον δύο 
φορές το µήνα, σε διαστήµατα που να µην ξεπερνούν τις δεκαέξι µέρες. 
 
(3) Η συχνότητα πληρωµής που προνοείται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, 
µπορεί να διαφοροποιηθεί στην περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από συλλογική 
σύµβαση και/ή πρακτική. 
 

Αποκοπές από το 
µισθό. 

10.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου, δεν 
επιτρέπονται αποκοπές ποσών από το µισθό, παρά µόνο— 
 
(α) Αποκοπές που προνοεί νόµος ή κανονισµός· 
 
(β) αποκοπές σύµφωνα µε κανονισµούς ταµείων σύνταξης, ταµείων προνοίας και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης· 
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(γ) αποκοπές δυνάµει δικαστικής απόφασης  ̇
 
(δ) αποκοπές για αποζηµίωση λόγω ζηµιάς που υπέστη η επιχείρηση και που προκλήθηκε 
σκόπιµα ή ένεκα βαριάς αµέλειας του εργοδοτούµενου· και 
 
(ε) άλλες αποκοπές, µετά από συγκατάθεση του εργοδοτούµενου. 
 
(2) Πριν από την αποκοπή από τον µισθό, για λόγους αποζηµίωσης του εργοδότη, σύµφωνα 
µε την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε τους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων, που θα έχουν ως στόχο, µεταξύ άλλων, τον καθορισµό του 
ύψους της αποζηµίωσης και τον τρόπο καταβολής της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
αναγνωρισµένος µηχανισµός εκπροσώπησης των εργοδοτουµένων µέσα στην επιχείρηση, 
πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε τον ίδιο τον εργοδοτούµενο. 
 
(3) Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις, δυνάµει του εδαφίου (2), δεν καταλήξουν σε 
διευθέτηση της διαφοράς, τότε η διαφορά θα παραπέµπεται στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για µεσολάβηση και, εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία στο στάδιο 
της µεσολάβησης, τότε το Υπουργείο θα παραπέµπει την διαφορά στο ∆ικαστήριο 
Εργατικών ∆ιαφορών. 
 
(4) Οι αποκοπές από το µισθό δυνάµει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο βαθµό που 
ο εργοδοτούµενος θα µπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. 
 

390825271 
Απαγόρευση 

εκχώρησης µισθών, 
εκτός σε ορισµένες 

περιπτώσεις. 

11. Η εκχώρηση των µισθών δεν επιτρέπεται παρά µόνο αν, και στο βαθµό που, αυτό 
προνοείται ρητά από νόµο ή κανονισµό:  
 
Νοείται ότι σε καµιά περίπτωση, δεν µπορεί τέτοια εκχώρηση να γίνεται σε βαθµό που να 
εµποδίζει τη συντήρηση του εργοδοτούµενου και της οικογένειάς του. 
 

Υποχρέωση τήρησης 
στοιχείων και αρχείων. 

12.-(1) Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία στα οποία να φαίνονται, για κάθε 
εργοδοτούµενο τα στοιχεία σχετικά µε τον ακάθαρτο και τον καθαρό µισθό του, 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αποκοπών που έγιναν στο µισθό και τους λόγους για 
τους οποίους έγιναν οι αποκοπές αυτές. 
 
(2) Τα τηρούµενα δυνάµει του εδαφίου (1) αρχεία θα πρέπει να φυλάσσονται από τον 
εργοδότη ή για λογαριασµό του και να είναι διαθέσιµα κατά πάντα εύλογο χρόνο για έλεγχο 
από Επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό, που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 13. 
 

Επιθεωρητές ή και 
άλλοι λειτουργοί.  

13. Ο Υπουργός δύναται να ορίζει Επιθεωρητές ή και άλλους λειτουργούς, για την 
καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 

Κύριο έργο του 
Επιθεωρητή. 

14. Επιθεωρητής που διορίζεται δυνάµει του άρθρου 13 του Νόµου έχει ως έργο κυρίως— 
 
(α) Την εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, είτε µε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για τον έλεγχο της 
εφαρµογής του, είτε µε την εξέταση παραπόνων που του υποβάλλονται για διαφορές που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού˙ 
 
(β) την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους 
εργοδοτούµενους, σχετικά µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τηρήσεως των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου  ̇ 
 
(γ) την αναφορά προς τον Υπουργό προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή 
του Νόµου και την υποβολή προτάσεων σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
αντιµετώπισή τους. 
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Εξουσίες του 
Επιθεωρητή. 

15.-(1) Κάθε Επιθεωρητής, για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος Νόµου, 
δύναται— 
 
(α) Να εισέρχεται, µε την επίδειξη της ταυτότητάς του, ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη 
ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύχτας, σε οποιοδήποτε χώρο 
απασχολήσεως, εκτός από οικιακά υποστατικά: 
 
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά µπορεί να γίνεται, αφού εξασφαλιστεί η 
συγκατάθεση του κατόχου τους˙ 
 
(β) να συνοδεύεται από αστυνοµικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεµποδιστεί 
στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το σκοπό αυτό 
η Αστυνοµία έχει υποχρέωση να διαθέτει έναν ή περισσότερους αστυνοµικούς για να τον 
συνοδεύουν· 
 
(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε κρίνει αναγκαίο· 
 
(δ) να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις, ή εξετάσεις, όπως θεωρεί 
αναγκαίο για τη διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και 
ιδίως— 
 

 (i) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
µπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετιζόµενες µε οποιαδήποτε επιθεώρηση 
που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού, να απαντά σε σχετικές 
ερωτήσεις, µόνο του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, την οποία µπορεί ο 
Επιθεωρητής να απαιτήσει ή να επιτρέψει, καθώς και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να 
υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς· 
 
(ii) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του παρέχει, για θέµατα τα 
οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, τις διευκολύνσεις και τη 
βοήθεια που είναι αναγκαίες για την ενάσκηση από τον ίδιο οποιασδήποτε από τις εξουσίες 
που του παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου· 
 
(iii) να ζητεί τη συνδροµή οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία και 
υποχρεούται να του την παράσχει. 
 

 (2) Κατά τη διάρκεια της, κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, επίσκεψής του για 
επιθεώρηση, ο Επιθεωρητής θα ενηµερώνει τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του για την 
παρουσία του, εκτός εάν θεωρεί ότι αυτό θα επηρεάσει δυσµενώς την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. 
 

Ενέργειες του 
Επιθεωρητή σε 

περίπτωση υποβολής 
παραπόνου. 

16.-(1) Ο Επιθεωρητής µπορεί να δέχεται παράπονα σχετικά µε διαφορά, που προκύπτει 
από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, από οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι θίγεται από 
τη διαφορά αυτή, καθώς και, για λογαριασµό τέτοιου προσώπου και, αµέσως µόλις του 
υποβληθεί τέτοιο παράπονο, ακολουθεί τη διαδικασία που προνοείται στα εδάφια (2), (3) 
και (4) του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει εγερθεί ενώπιον 
∆ικαστηρίου. 
 
(2) Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος, ο Επιθεωρητής ερευνά µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο το παράπονο που του έχει υποβληθεί, και ιδίως καλεί το πρόσωπο, κατά 
του οποίου υποβάλλεται το παράπονο, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει 
αρµοδιότητα ή ευθύνη γι' αυτό, να παράσχει πληροφορίες, διευκρινίσεις ή οποιοδήποτε 
στοιχείο κατέχει ή είναι υπό τον έλεγχο του, που εξυπηρετούν ή διευκολύνουν τη 
διερεύνηση του παραπόνου και επιχειρεί να διευθετήσει τη διαφορά. 
 
(3) Εάν επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο (2), ο Επιθεωρητής 
συντάσσει πρακτικό διευθέτησης της διαφοράς, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο µέρη. 
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(4) Εάν δεν επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο (2), ο 
Επιθεωρητής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφει όλες τις ενέργειες και 
διαπιστώσεις του, και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών σε διαδικασία ενώπιόν του. 
 
(5) Τηρουµένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου, από την ηµέρα της υποβολής του, 
κατά το εδάφιο (1), παραπόνου, µέχρι την ηµέρα που συντάχθηκε το προβλεπόµενο στο 
εδάφιο (4) πρακτικό, διακόπτεται η τυχόν ισχύουσα προθεσµία προσφυγής στο ∆ικαστήριο 
Εργατικών ∆ιαφορών του προσώπου που έχει υποβάλει ή για λογαριασµό του οποίου 
υποβλήθηκε το παράπονο, καθώς και η περίοδος παραγραφής της απαίτησής του. 
 

Καθήκον για παροχή 
πληροφοριών στον 

Επιθεωρητή. 

17.-(1) Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούµενος στον εργοδότη αυτό 
πρέπει, όταν το απαιτεί ο Επιθεωρητής, να δίνει σ’ αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά 
µε τα ρυθµιζόµενα στον παρόντα Νόµο θέµατα. 
 
(2) Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποί του ή οι εργοδοτούµενοι σ’ αυτόν πρέπει γενικά να 
παρέχουν τα µέσα που απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος 
Νόµου σχετικά µε την επιχείρηση του εργοδότη αυτού. 
 

702993571 
Υποχρέωση του 
Επιθεωρητή για 

εχεµύθεια. 
 
 
 
 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 
31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 
68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 
96(Ι) του 2006. 

 

18.-(1) Ο Επιθεωρητής οφείλει να θεωρεί και να χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτηµα και 
κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που περιήλθε σε γνώση του κατά τη διεκπεραίωση 
του έργου του και δεν αποκαλύπτει ή µεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτηµα ή πληροφορία. 
 
(2) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Επιθεωρητής ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης 
για εχεµύθεια, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, τότε ο Επιθεωρητής 
υπέχει αστική ευθύνη κατ' εφαρµογή των προνοιών του άρθρου 70 του περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Νόµου. 

Αρµόδιο ∆ικαστήριο. 19.-(1) Αρµόδιο ∆ικαστήριο για επίλυση οποιασδήποτε αστικής φύσεως διαφοράς, µέσα 
στα πλαίσια του παρόντος Νόµου, είναι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταδικαστεί για παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, τότε το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών θα µπορεί να εκδίδει διάταγµα 
καταβολής χρηµατικών οφειλών του εργοδότη που προκύπτουν από τη µη πληρωµή 
µισθών. 
 

Αδικήµατα και ποινές. 20.-(1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3)του άρθρου αυτού, 
εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου είναι ένοχος ποινικού 
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αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης µέχρι τρεις (3) 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000,00) ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
 
(2) Οποιοσδήποτε εργοδότης προσφεύγει καταχρηστικά σε διαδικασία αφερεγγυότητας, µε 
σκοπό να στερηθούν οι εργοδοτούµενοι των δικαιωµάτων τους που απορρέουν από τον 
παρόντα Νόµο, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή µέχρι τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ 
3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

 (3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), όποιος— 
 
(α) Παρεµποδίζει επιθεωρητή κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που παρέχεται σ’ 
αυτόν από το Νόµο· ή 
 
(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την οποία 
παρέχεται εξουσία από το Νόµο· ή 
 
(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ή άλλο έγγραφο 
ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύµφωνα µε το Νόµο· ή 
 
(δ) παρεµποδίζει, ή αποπειράται να παρεµποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να 
παρουσιαστεί ενώπιον Επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν,  
 
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
τρεις (3) µήνες ή µε χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000,00) ή και µε τις 
δύο αυτές ποινές. 
 

 (4) Αν τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου αδικήµατα διαπράττονται 
από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι, ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος, 
διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος του νοµικού προσώπου ή 
οργανισµού, εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, 
σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται κατά το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, 
καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο οργανισµός, που θα τιµωρείται µόνο µε τη χρηµατική 
ποινή που προβλέπεται από το εδάφιο αυτό. 
 

Κανονισµοί. 21. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή για τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο είναι δυνατό 
να ρυθµιστεί µε Κανονισµούς. 
 

 


