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Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 75(I) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βοηθών Καταστημάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Βοηθών
Καταστημάτων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό του
ακόλουθου νέου εδαφίου, του υφιστάμενου κειμένου αριθμουμένου ως εδάφιο (1):

Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 185.
69 του 1979
41 του 1990
150 του 1990
19(I) του 1998.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών από της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου—
'θερινή περίοδος' σημαίνει την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η
Οκτωβρίου κάθε χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών·
'χειμερινή περίοδος' σημαίνει την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι
την 31η Μαρτίου του αμέσως επόμενου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο
ημερομηνιών ·».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Ώρες
κλεισίματος
καταστημάτων.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόμου οι ώρες κλεισίματος των καταστημάτων
καθορίζονται ως ακολούθως:
(1)

Κάθε κατάστημα κατά τη χειμερινή περίοδο μπορεί να
παραμείνει ανοικτό κατά τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα όχι αργότερα από τις 7.00 μ.μ.
Τρίτη όχι αργότερα από τις 7.00 μ.μ.
Τετάρτη όχι αργότερα από τις 2.00 μ.μ.
Πέμπτη όχι αργότερα από τις 7.00 μ.μ.
Παρασκευή όχι αργότερα από τις 8.00 μ.μ.
Σάββατο όχι αργότερα από τις 3.00 μ.μ.

(2)

Κάθε κατάστημα κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να παραμένει
ανοικτό κατά τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα όχι αργότερα από τις 8.30 μ.μ.
Τρίτη όχι αργότερα από τις 8.30 μ.μ.
Τετάρτη όχι αργότερα από τις 2.00 μ.μ.
Πέμπτη όχι αργότερα από τις 8.30 μ.μ.
Παρασκευή όχι αργότερα από τις 9.30 μ.μ.
Σάββατο όχι αργότερα από τις 5.00 μ.μ.:

Αντικατάσταση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.
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Νοείται ότι στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις το κατάστημα
παραμένει κλειστό και δεν επανανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 το πρωί της
επόμενης μέρας:
Νοείται περαιτέρω ότι τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή
περίοδο κάθε κατάστημα παραμένει κλειστό την Κυριακή.
Πρώτος
Πίνακας.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε κατάστημα που παραμένει ανοικτό
αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που εκτίθενται
στον Πρώτο Πίνακα του βασικού νόμου.».

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν αμέσως μετά το άρθρο 4
του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Παράταση των
4Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 από την έναρξη της
ωρών
ισχύος
του παρόντος Νόμου, κάθε κατάστημα μπορεί να παραμένει ανοικτό
λειτουργίας των
καταστημάτων. τις ακόλουθες μέρες, ως ακολούθως:
(1) Κατά την περίοδο μεταξύ 12 και 30 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου,
συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, μέχρι τις 8.00 μ.μ.:
Νοείται ότι οι αργίες και ημιαργίες κατά την πιο πάνω αναφερόμενη
περίοδο, είναι εργάσιμες.
(2) Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι τις
7.00 μ.μ.
(3) Κατά την περίοδο των δέκα ημερών που προηγούνται της ημέρας του
Πάσχα οι αργίες και οι ημιαργίες είναι εργάσιμες:

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

Νοείται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα μπορούν να
παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 6.30 μ.μ.».
5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν αμέσως μετά το άρθρο 6
αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Αργίες
6Α. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε κατάστημα
καταστημάτων.
παραμένει κλειστό κατά τις πιο κάτω αργίες κάθε χρόνου:
1.
1η Ιανουαρίου,
2.
25η Μαρτίου,
3.
1η Απριλίου,
4.
Δευτέρα του Πάσχα,
5.
1η Μαΐου,
6.
1η Οκτωβρίου,
7.
28η Οκτωβρίου,
8.
25η Δεκεμβρίου,
9.
26η Δεκεμβρίου.».
6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

Αντικατάσταση
του άρθρου 7 του
βασικού νόμου. «Ώρες
εργασίας
βοηθού
καταστήματος.

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι ώρες εργασίας του βοηθού
καταστήματος καθορίζονται ως ακολούθως:
(i) Για την περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου
2001: 39 1/2 ώρες την εβδομάδα,
(ii) Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2002:
39 ώρες την εβδομάδα.
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(iii) Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2003:
381/2 ώρες την εβδομάδα.
(iv) Από την 1η Ιανουαρίου 2004: 38 ώρες την εβδομάδα:
Νοείται ότι βοηθός καταστήματος που δε συμπλήρωσε το 16ο έτος της
ηλικίας του δε θα απασχολείται πέραν των ωρών που προβλέπει ο
εκάστοτε ισχύων περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων
Νόμος, εξαιρουμένων των ωρών γεύματος.».
7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Συνεχές
ωράριο
εργασίας και
ελεύθερα
απογεύματα
του βοηθού
καταστήματος.

8.—(1) Το ωράριο εργασίας του βοηθού καταστήματος, με εξαίρεση
την περίοδο κατά την οποία ισχύει η μεταμεσημβρινή ανάπαυση, είναι
συνεχές.

Αντικατάσταση
του άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

(2) Σε περίπτωση που βοηθός καταστήματος εργάζεται έξι μέρες την
εβδομάδα, παρέχονται σ' αυτόν δύο ελεύθερα απογεύματα μετά τις 2.00
μ.μ., το ένα την Τετάρτη και το άλλο οποιαδήποτε άλλη μέρα.
(3) Σε περίπτωση που ο βοηθός καταστήματος εργάζεται πέντε μέρες
της εβδομάδας, παρέχεται σ' αυτόν ένα ελεύθερο απόγευμα την Τετάρτη:

Νοείται ότι στην περίπτωση βοηθού καταστήματος που απασχολείται
σε οποιοδήποτε κατάστημα που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα του
βασικού νόμου αυτού ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του, ελεύθερο
απόγευμα μπορεί να παρέχεται και την Κυριακή.».
8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 9 αυτού με το
ακόλουθο νέο άρθρο:
«Διάλειμμα για
γεύμα ή ανάπαυση.

9. Σε κάθε βοηθό καταστήματος κατά τη διάρκεια της ημερήσιας
απασχόλησης του παρέχεται διάλειμμα για γεύμα ή ανάπαυση διάρκειας
μέχρι μία ώρα, κατά την περίοδο που δεν ισχύει η μεταμεσημβρινή
ανάπαυση.».

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 20 με το
ακόλουθο νέο άρθρο:
«Θερινή
20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Θερινής Μεταμεσημβρινής
μεταμεσημβρινή
Ανάπαυσης
Νόμου ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτόν,
ανάπαυση.
κάθε κατάστημα κατά την περίοδο που αρχίζει από τη 15η Ιουνίου και
λήγει την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου, τηρεί θερινή μεταμεσημβρινή
ανάπαυση από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ.:
Νοείται ότι κατά την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο δεν τηρείται
μεταμεσημβρινή ανάπαυση το Σάββατο.».
10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων
ειδικών διατάξεων:
«Ειδικές
διατάξεις για
τις τουριστικές
ζώνες/
περιοχές.

Αντικατάσταση
του άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

(21) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού
νόμου ή των Κανονισμών ή Γνωστοποιήσεων που εκδίδονται με βάση
αυτόν, για τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών
και της τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές, από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόμου ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(1) Σε κάθε επαρχία ή/και περιοχή συστήνεται Συμβουλευτική
Επιτροπή για να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και

Αντικατάσταση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
ειδικών
διατάξεων.
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών
ζωνών/περιοχών και της τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές.
(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε επαρχίας απαρτίζεται από—
(i) Τον έπαρχο της οικείας επαρχίας ή περιοχής, ως πρόεδρο ·
(ii) έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης (εκπρόσωπο
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου) ·
(iii) έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ,
ΣΕΚ και ΔΕΟΚ ·
(iv) έναν εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων της ΟΕΒ και
του ΚΕΒΕ ·
(ν) έναν εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ ·
(vi) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ·
και
(vii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
(3) Κάθε Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει τις εισηγήσεις της σε σχέση με
τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών και της
τουριστικής περιόδου, καθώς και για το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων που εμπίπτουν σ' αυτές στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(4) Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτού λάβει την
τελική του απόφαση στα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) λαμβάνει
υπόψη τις εισηγήσεις της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής.
(5) Οι όροι εντολής και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών που
συστήνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κανονισμούς
που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.».

