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Ο ΠΕΡΙ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 182 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1967) 

 
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 2(1) 

 
1. Το παρόν ∆ιάταγµα δύναται να αναφέρηται ως το περί Υπαλλήλων (Ώραι 

Εργασίας) ∆ιάταγµα. 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 
Τρίτο 
28.04.1981 
05.10.1985 
18.05.1990 

2. Εν τω παρόντι ∆ιατάγµατι, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειµένου- 
 

 

 «βιοµηχανική επιχείρησις» έχει οίαν έννοιαν απέδωκεν εις τον όρον 
τούτον το άρθρον 2(1) του περί Απασχολήσεων Παιδίων και Νεαρών 
Προσώπων Νόµου. 
 

 

 «εβδοµάς» σηµαίνει την περίοδον µεταξύ της έκτης προµεσηµβρινής 
ώρας εκάστης ∆ευτέρας µέχρι της έκτης µεταµεσηµβρινής ώρας του 
ακόλουθου Σαββάτου. 
 

 

 «εργασία» σηµαίνει γραφική, εκτελεστικήν ή διοικητικήν εργασίαν ή 
µερικώς γραφικήν, εκτελεστικήν ή διοικητικήν και µερικώς άλλης 
φύσεως εργασίαν και περιλαµβάνει την υπό του µικρουπαλλήλου ή 
κλητήρος γενόµενην εργασίαν. 
 

 

 «εργοδότης» σηµαίνει παν πρόσωπον ή οργανισµόν προσώπων, είτε 
ούτος κέκτηται νοµικήν προσωπικότητα είτε όχι, όστις είναι ο υπεύθυνος 
οιουδήποτε οίκου ή γραφείου εµπίπτοντος εις τας διατάξεις του παρόντος 
∆ιατάγµατος ή ο ιδιοκτήτης εν αυτώ ενασκούµενης επιχειρήσεως και 
περιλαµβάνει τους νοµίµους προσωπικούς αντιπροσώπους αποθανόντος 
εργοδότου. 
 

 

 «ηµέρα» σηµαίνει περίοδον εικοσιτεσσάρων ωρών αρχοµένην το 
µεσονύχτιον και λήγουσαν το επόµενο µεσονύκτιον. 
 

 

 «υπάλληλος» σηµαίνει παν πρόσωπων εργαζόµενον ως γραφεύς η εν τίνι 
εκτελεστική ή διοικητική ιδιότητι, παρ’ οιωδήποτε οίκω ή γραφείω 
εµπίπτοντι εν ταις διατάξεσι του παρόντος ∆ιατάγµατος και περιλαµβάνει 
τους µικρουπαλλήλους και κλητήρας ούχι όµως τους εργοδότας, 
συναιτέρους, διευθυντάς, αξιωµατούχους εταιρείας ή τους περιοδεύοντας 
πράκτορας ή αντιπροσώπους τους εκτός του οίκου εργαζόµενους ή τους 
εν υπηρεσία του πατρός, µητρός, παππού, µάµµης, ή τινός των συζύγων, 
εργαζόµενους. 
 

 

3.  Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται επί πάντος οίκου ή γραφείου ένθα 
ενασκέιται οιαδήποτε εµπορική ή τραπεζιτική επιχείρησις ή οιονδήποτε 
ελευθέριον επάγγελµά ή ετέρα επιχείρησις ούχι όµως επί οίκων ή 
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γραφείων ένθα ενασκείται βιοµηχανική τις επιχείρησις ή ένθα λαµβάνουν 
χώραν η εξέτασις, θεραπεία ή η φροντίς των ασθενών και απόρων ή δι’ α 
άλλως προβλέπεται εν τω περί Βοηθών Καταστηµάτων Νόµω ή εν 
οιωνδήποτε ετέρω, εκάστοτε ισχύοντι Νόµω, Θεσµώ, Κανονισµώ ή 
∆ιατάγµατα δυνάµει αυτού γενοµένω. 
 

4. Η χρονική περίοδος εργασίας ενός υπαλλήλου δεν θα υπερβαίνει τας 44 
ώρας συνολικώς εντός εκάστης εβδοµάδος, ή τας  8 ηµερησίως, 
εξαιρουµένων εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις των ωρών φαγητού, η δε 
χρονική περίοδος πέραν της εβδοµάδος θα είναι περίοδος αναπαύσεως 
αυτού. 
 

Κ.∆.Π. 
247/85 

5. (1) Αι εν τω παρόντι ∆ιαταγµάτι διαλαµβανόµεναι διατάξεις δεν 
εφαρµόζονται- 
 

 

  (α) εις περιπτώσεις δυστυχήµατος, πραγµατικού ή 
επαπειλούµενου, ανωτέρας βίας, ή επειγούσης εργασίας εις 
τας µηχανικάς και λοιπάς εγκαταστάσεις, αλλά µόνον εφ’ 
όσον τούτο είναι αναγκαίον δια να αποφευχθεί σοβαρά 
διαταραχή εν τη συνήθη διεξαγωγή της εργασίας του οίκου ή 
γραφείου. 
 

 

  (β) εις περιπτώσεις εργασίας αναγκαίας δια να αποφευχθεί η 
φθορά φθαρτών εµπορευµάτων ή οιοσδήποτε κίνδυνος εις τα 
τεχνικά αποτελέσµατα της εταιρείας. 
 

 

  (γ) εις περιπτώσεις ειδικής εργασίας περιλαµβανοµένης της 
παραλαβής εµπορευµάτων, της παρασκευής του ισολογισµού, 
των ηµερών τακτοποιήσεως των λογαριασµών, εκκαθαρίσεων 
και του ισολογισµού και κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 

 

  (δ) εις περιπτώσεις ασυνήθους πιέσεως εργασίας οφειλοµένης εις 
ειδικάς συνθήκας καθ’ ην έκτασιν δεν δύναται τις συνήθως να 
αναµένη εκ του εργοδότου ότι ούτος θα προσφύγει εις έτερα 
µέτρα, 
 

 

  αλλ’ εξαιρέσει των εις το εδάφιον (α) παρούσης παραγράφου 
αφορώντων ο αριθµός των επιπροσθέτων ωρών εργασίας δεν 
δύναται να υπερβαίνει τας δύο ώρας ηµερησίως ή τας τέσσαρας 
εβδοµαδιαίως. 
 

 

 (2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται προσωρινή εξαίρεση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου, 
επιβάλλεται όπως εις αντιστάθµιση παραχωρείται στα 
επηρεαζόµενα πρόσωπα περίοδος ανάπαυσης τέτοια, που να 
διασφαλίζει στα πρόσωπα αυτά τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες. 
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6. Ουδέν των εν τω παρόντι ∆ιαταγµάτι διαλαµβανοµένων επηρεάζει- 

 
 

 (α) τον εκάστοτε εν ισχύι περί Τελωνίων Νόµον ή τους δυνάµει αυτού 
γενοµένους Κανονισµούς, Θεσµούς ή ∆ιατάγµατα. 
 

 

 (β) τους λοιπούς όρους εργασίας ουδέ λογίζεται παρέχον το δικαίωµα 
εις τον εργοδότην όπως κατ’ ακολουθίαν του παρόντος 
∆ιατάγµατος, τροποποιήση τους τιούτους όρους. 
 

 

7. Πας όστις παραβαίνει ή απειθεί εις τας διατάξεις του παρόντος 
∆ιατάγµατος είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις την ποινήν της 
φυλακίσεως δια διάστηµα µη υπερβαίνων τους εξ µήνας ή εις πρόστιµον 
µη υπερβαίνων τας εκατόν λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της 
φυλακίσεως και του προστίµου. 
 

 

 


