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Ό περί 'Ωρών 'Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠ01ΗΤ1ΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΩΡΩΝ 
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ωρών Άπασχολή Συνοπτικός 
σεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1967 και θά άναγινώσκηται όμου
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μετά τοΰ περί 'Ωρών 'Απασχολήσεως Νόμου (έν τοις εφεξής άναφε Κεφ. 182. 
ρομένου ώς «ό δασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια της προσθήκης ευθύς μετά Τροποποίηση 
το άρθρον 3 αύτου των ακολούθων νέων άρθρων : τοϋβασικοΟ 

Γ Γ Γ r , Μόμουδιά 
«Διορισμός 4. Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Άσφαλι της προσθήκης 
• Επιθεωρητών. σ ε ω ν δύναται νά όρίζη Έπιθεωρητάς ίνα δοηθώσιν ε'ις τήν νέων άρθρων, 

έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
Δικαίωμα 5.—(1) Πας Επιθεωρητής ορισθείς δυνάμει τών διατά-
είσόδου _ ξ ε ω ν του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου κα ι πάς Άστυνο-
δυνά
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^ζ βαθμού ουχί κατωτέρου του λοχίου δύναται— 
παρόντος (α) νά είσέρχηται κατά πάσαν εϋλογον ώραν της ήμέ-
Νόμουκαί ρας ή νυκτός, εις οιαδήποτε υποστατικά κα ι πάν 
ωρισμίνων_ τμήμα αυτών και νά έπιθεωρή και έξετάζη ταΰτα 

στυνομικων. όταν ^Χϊ] εϋλογον αίτίαν νάπιστεύη δτι οιονδήποτε 
πρόσωπον απασχολείται έν αύτοΐς κατά παράδασιν 
τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε 
Διαταγμάτων εκδοθέντων δυνάμει αύτου : 

Νοείται δτι οδτος δέν έ'χει δικαίωμα νά είσέλθη 
είς κατοικίαν άνευ της έγγραφου συγκαταθέσεως του 
έν αύτη κατοικουντος ειμή δυνάμει δικαστικού εν
τάλματος. 

(6) νά διεξάγη έξέτασιν και έ'ρευναν άναγκαίαν δπως 
έξακριδωθή έάν αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου 
τηρώνται. 

(2) Πάς κατέχων ή έχων τόν έλεγχον τών υποστατικών 
και οι αντιπρόσωποι και ύπηρέται αύτου παρέχουσι τοι
αύτας διευκολύνσεις οΐαι είναι άναγκαΐαι δι ' οιανδήποτε 
τοιαύτην έπιθεώρησιν, έ'ρευναν ή έξέτασιν. 

(3) Έάν οιονδήποτε πρόσωπον εκουσίως καθυστερή ή 
παρεμποδίζη Έπιθεωρητήν ή Άστυνομικόν έν τη ενασκή
σει τών υπό του παρόντος άρθρου παρεχομένων αύτου 
εξουσιών τό πρόσωπον τούτο είναι ένοχον αδικήματος και 
υπόκειται, επί τη καταδίκη του, είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερδαίνουσαν τάς είκοσι λίρας ή είς φυλάκισιν μή 
ύπερδαίνουσαν τους δύο μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποι
νάς ταύτας». 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


