Ν. 150/90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
Αρ. 2524 της 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 εκδίδεται
με δημοσίευση στην επίσημη εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφ ωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 150 του 1990
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο πε ρί Βοηθών Καταστημάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον
περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμο (που στο ε ξής θα αναφέρε ται ως «ο
βασικός νόμος»).
2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται:
(α) Με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «όχι λιγότε ρε ς από»
(δεύτερη γραμμή)* και
(β) με την προσθήκη, με τά το τέλος
αυτού, της πιο κάτω
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, κατά τη διάρκε ια της πε ριόδου που
καθορίζεται από το ε κάστοτε σε ισχύ πε ρί Θε ρινής
Μεταμεσημβρινής Αναπαύσε ως Διάταγμα που ε κδίΚεφ. 186 εδ ται δυνάμε ι του άρθρου 3 του πε ρί ε
Θ ρινής
Μεταμεσημβρινής Αναπαύσε ως Νόμου, ο χρόνος
έναρξης της ως άνω χορηγούμε νης μιας συνε χούς
ώρας για σκοπούς γε ύματος θα συμπίπτε ι με τον
καθοριζόμενο από το διάταγμα αυτό χρόνο έναρξης
της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης.».
3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιε ίται με την ένθε ση
σ* αυτό αμέσως με τά από τη λέξη «Διατάγματος», οπουδήποτε αυτή
συναντάται στο άρθρο αυτό (πέμπτη, δέκατη τρίτη και δέκατη έκτη
γραμμές), της φράσης «ή οποιωνδήποτε Κανονισμών».
4. Το ε δάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιε ίται με
τη διαγραφή από αυτό των λέξε ων «βαθμού όχι κατωτέρου του λοχία»
(δεύτερη γραμμή).
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.
(1583)

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεψ. 185
69 του 1979
41 του 1990.
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