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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της

τίτλος.

Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων
τους, Νόμος του 2006.
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις

Ερμηνεία.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο

προκύπτει διαφορετική έννοια:
«γενικό κατάστημα» σημαίνει κατάστημα, το οποίο λειτουργεί με γενικό
ωράριο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στο οποίο
επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση οποιαδήποτε προϊόντα

ή/και

υπηρεσίες∙
«εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7) ημερών που ξεκινά από
την ώρα 00:01 κάθε Δευτέρας και τελειώνει την ώρα 24:00 της αμέσως
επόμενης Κυριακής∙
«ειδικό κατάστημα» σημαίνει κατάστημα, το οποίο λειτουργεί με ειδικό
ωράριο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στο οποίο
επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση ορισμένα προϊόντα ή/και να
προσφέρει τις υπηρεσίες που καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδει ο
Υπουργός∙
«θερινή περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την
31η Οκτωβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο
ημερομηνιών∙

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4099, 29/11/2006

155(I)/2006
2

«ημερήσιο ωράριο εργασίας» σημαίνει την ώρα έναρξης και λήξης κάθε
ημερήσιας χρονικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας υπάλληλος
καταστήματος βρίσκεται στο χώρο εργασίας του και είναι στη διάθεση του
καταστηματάρχη, για να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, και
περιλαμβάνει τις συνήθεις

ημερήσιες ώρες εργασίας και το χρόνο της

υπερωριακής απασχόλησης, αλλά δεν περιλαμβάνει το χρόνο του
διαλείμματος∙
«κατάστημα» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό, στο οποίο διεξάγεται
λιανικό εμπόριο ή επιχείρηση, και περιλαμβάνει τα γενικά καταστήματα και
όλες τις κατηγορίες των ειδικών καταστημάτων, όπως αυτά καθορίζονται
στον παρόντα Νόμο·
«καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένης της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας, που έχει την ευθύνη ή στον οποίο ανήκει
κατάστημα ή απασχολεί πρόσωπο σε ή σε σχέση με αυτό και
περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, διευθύνοντα σύμβουλο,
γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν
τον έλεγχο ή την ευθύνη της διαχείρισης καταστήματος ή/και την εξουσία
να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους όρους απασχόλησης
υπαλλήλων καταστημάτων και τα της λειτουργίας του καταστήματος·
«λιανικό εμπόριο ή επιχείρηση» σημαίνει τη λιανική πώληση προϊόντων ή
την προσφορά υπηρεσιών από καταστήματα καθώς και τις λιανικές
πωλήσεις με πλειστηριασμό, αλλά δεν περιλαμβάνει την πώληση
προγραμμάτων και καταλόγων και άλλες παρόμοιες πωλήσεις σε θέατρα
και χώρους αναψυχής∙
«συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας» σημαίνει το μέγιστο αριθμό των
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συνολικών ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, κατά τις οποίες ο υπάλληλος
καταστήματος βρίσκεται στο χώρο εργασίας του και είναι στη διάθεση του
καταστηματάρχη για να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντα του,
αλλά δεν περιλαμβάνουν το χρόνο της υπερωριακής απασχόλησης και το
χρόνο του διαλείμματος∙
«συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας» σημαίνει το μέγιστο αριθμό των
συνολικών ωρών εργασίας ανά ημέρα, κατά τις οποίες ο υπάλληλος
καταστήματος βρίσκεται στο χώρο εργασίας του και είναι στη διάθεση του
καταστηματάρχη για να ασκήσει τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντα του,
αλλά δεν περιλαμβάνουν το χρόνο της υπερωριακής απασχόλησης και το
χρόνο του διαλείμματος∙
«τουριστικό κατάστημα» σημαίνει οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό κατάστημα
που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με βάση το άρθρο 27∙
«τουριστική περιοχή/ζώνη» σημαίνει περιοχή, η οποία καθορίζεται με
διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και στην οποία υπάρχει απαραιτήτως
σταθερή και πυκνή διακίνηση τουριστών μετά το κανονικό ωράριο
λειτουργίας των γενικών καταστημάτων, καθώς και (α)

συγκεντρωμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα∙ ή/και

(β)

συγκεντρωμένα εγκεκριμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού κέντρα αναψυχής∙ ή/και

(γ)

συγκεντρωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις, άλλες από εκείνες
που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β)∙ ή/και

(δ)

αρχαιολογικοί χώροι∙
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«υπάλληλος καταστήματος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργάζεται έναντι
μισθού ή μαθητεύει, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε κατάστημα ή σε σχέση με
αυτό∙
«χειμερινή περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου κάθε
έτους

μέχρι

την

31η

Μαρτίου

του

αμέσως

επόμενου

έτους,

συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών∙
«Υπουργός»

σημαίνει

τον

Υπουργό

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Πεδίο Εφαρμογής και Επιθεωρητές
Πεδίο

3.-(1) Tα Μέρη I, II, III και V του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε όλα τα

εφαρμογής.

καταστήματα και όλους τους υπαλλήλους καταστημάτων, ενώ, το Μέρος IV
του Νόμου εφαρμόζεται μόνο στα καταστήματα που εμπίπτουν (α)

στις εδαφικές περιοχές όλων των δήμων της Δημοκρατίας,
εξαιρουμένων του δήμου Πάνω Λευκάρων και των εδαφικών
περιοχών εντός των κοινοτικών συμβουλίων που συνορεύουν με
το δήμο αυτό∙

(β)

στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων που έχουν
κοινά σύνορα με δήμους, εξαιρουμένων των εδαφικών περιοχών
εντός των ορίων των κοινοτικών συμβουλίων Αβδελλερού, Αγίου
Ισιδώρου,

Αγίου

Σωζoμένου,

Ακουρσού,

Ακρούντας,

Ανδρολύκου, Αχερίτου, Δρούσειας, Κάθηκα, Καλού Χωριού
Λάρνακας, Κάτω Αρόδων, Κελλιών, Κόσιης, Λουρουτζίνας,
Μαθηκολώνης, Μακούντας, Μελούσιας, Παλλώδιας, Πάνω
Αρόδων, Πελαθούσας, Πετροφανίου, Ποταμιάς, Τρούλλων,
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Φασούλας και Φοινικαριών∙ και
(γ)

στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων Κιτίου,
Κοκκινοτριμιθιάς, Λέμπας, Πάνω Δευτεράς, Πέρα Χωρίου,
Περβολιών, Πύλας και Φρενάρους.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Μέρος
IV του Νόμου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις (α)

εστιατορίων
αποκλειστική

και

κέντρων

παροχή

αναψυχής,

υπηρεσιών

σ’

ότι

εστίασης

αφορά

την

εντός

των

υποστατικών τους∙
(β)

ξενοδοχείων και πανδοχείων, σ’ ότι αφορά την αποκλειστική
παροχή

υπηρεσιών

διαμονής

και

εστίασης

εντός

των

υποστατικών τους∙
(γ)

καταστημάτων που διαθέτουν προς πώληση αποκλειστικά
αναψυκτικά και άλλα ποτά και έτοιμα φαγητά για κατανάλωση
εκτός των υποστατικών, στα οποία παρασκευάζονται∙

(δ)

καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά για την αποκλειστική
παροχή υπηρεσιών σε σχέση με θρησκευτικές τελετές ή/και
κοινωνικές εκδηλώσεις∙

(ε)

πλανοδιοπωλών που διαθέτουν προς πώληση, αποκλειστικά,
εμφιαλωμένο νερό, μη οινοπνευματώδη ποτά, παγωτά, ελαφρά
γεύματα, λουκουμάδες και άλλα παραδοσιακά γλυκά, γλυκά
ταψιού, φρέσκα ή αποξηραμένα γεωργικά προϊόντα και ξηρούς
καρπούς∙
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(στ)

φαρμακείων και πρατηρίων πετρελαιοειδών, των οποίων η
λειτουργία ρυθμίζεται από άλλες νομοθεσίες∙ και

(ζ)

υπαίθριων πανηγύρεων που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία
θρησκευτικής εορτής ή άλλης εκδήλωσης που οργανώνεται από
μη κερδοσκοπικό οργανισμό και σε χώρο που είναι σχετικός με
την εκδήλωση, για την οποία οργανώνονται.

Διορισμός

4. Ο Υπουργός δύναται να ορίζει Επιθεωρητές για την καλύτερη εφαρμογή

Επιθεωρητών.

του παρόντος Νόμου.

Κύριο έργο του

5.-(1) Επιθεωρητής, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4,

Επιθεωρητή.

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 καταστηματάρχες και τους υπαλλήλους καταστημάτων,
σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τήρησης 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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(2) Κατά τη διάρκεια της κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου
επίσκεψής

του

για

επιθεώρηση,

ο

Επιθεωρητής

ενημερώνει

τον

καταστηματάρχη ή εκπρόσωπο του για την παρουσία του, εκτός εάν
θεωρεί ότι αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
Εξουσίες του

6.-(1) Κάθε Επιθεωρητής, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος

Επιθεωρητή.

Νόμου, δύναται (α)

να εισέρχεται, με την επίδειξη της ταυτότητας του, ελεύθερα και
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
ή της νύχτας, σε οποιοδήποτε κατάστημα, εκτός από οικιακά
υποστατικά:
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να
γίνεται, αφού εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του κατόχου τους˙

(β)

να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην
εκτέλεση των καθηκόντων του, οπόταν η Αστυνομία έχει
υποχρέωση να διαθέτει ένα 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
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εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετιζόμενες με οποιαδήποτε
επιθεώρηση που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του
Νόμου, 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 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.

Ενέργειες του

7.-(1) Ο Επιθεωρητής μπορεί να δέχεται παράπονα σχετικά με διαφορά,

Επιθεωρητή

που πιθανόν να προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, από

σε περίπτωση
υποβολής
παραπόνου.

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), με την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει προσαχθεί σε Δικαστήριο.
(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 γίνεται 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.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4099, 29/11/2006

155(I)/2006
9

(3) Εάν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς σύμφωνα με το εδάφιο (2),
ο Επιθεωρητής συντάσσει πρακτικό διευθέτησης της διαφοράς, το οποίο
υπογράφεται και από τα δύο μέρη.
(4) Εάν δεν επιτευχθεί 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 Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών σε διαδικασία ενώπιον του.
(5) Τηρουμένων των λοιπών 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 Δικαστήριο Εργατικών
Διαφορών του προσώπου που έχει υποβάλει ή για λογαριασμό του οποίου
υποβλήθηκε το παράπονο, καθώς και η περίοδος παραγραφής της
απαίτησης του.
Καθήκον

8.-(1) Κάθε καταστηματάρχης ή αντιπρόσωπός του και κάθε υπάλληλος

για παροχή

καταστήματος πρέπει, όταν του ζητηθεί από τον Επιθεωρητή, να δίνει σ’

πληροφοριών
στον
Επιθεωρητή.

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 καταστηματάρχης ή ο αντιπρόσωπός του και οι υπάλληλοι του
καταστήματος 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 εν λόγω καταστηματάρχη.

Υποχρέωση

9.-(1) Ο Επιθεωρητής οφείλει να θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε
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του Επιθεωρητή

ζήτημα και κάθε πληροφορία γραπτή ή προφορική, που περιήλθε σε

για εχεμύθεια.

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’

1 του 1990
71 του 1990

εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 70 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως του 2006.

211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(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.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Όροι Απασχόλησης των Υπαλλήλων Καταστημάτων
Συνήθεις

10. Οι συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι

ημερήσιες ώρες

οκτώ (8):

εργασίας
υπαλλήλου
καταστήματος.
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Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του
παρόντος Νόμου, υπάλληλος καταστήματος δύναται, με τη συγκατάθεσή
του, να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι δύο ώρες ημερησίως, πέραν των
συνήθων ημερήσιων ωρών εργασίας.
Συνήθεις

11. Οι συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος

εβδομαδιαίες

είναι τριάντα οκτώ (38):

ώρες εργασίας
υπαλλήλου
καταστήματος.

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του
παρόντος Νόμου, υπάλληλος καταστήματος δύναται, με τη συγκατάθεσή
του, να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως,
πέραν των συνήθων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.
Ημερήσια και

12.

εβδομαδιαία

ελάχιστης περιόδου, έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών, ανά εικοσιτετράωρο,

ανάπαυση.

Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος παρέχεται ημερήσια ανάπαυση,

και εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου είκοσι τεσσάρων (24)
συνεχόμενων ωρών, ανά εβδομάδα.

Διάλειμμα.

13. Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας
απασχόλησής του, παρέχεται ένα διάλειμμα για γεύμα ή ανάπαυση,
ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών και μέγιστης διάρκειας μιας (1)
ώρας:
Νοείται ότι, κατά την περίοδο που εφαρμόζεται η μεταμεσημβρινή
ανάπαυση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου,
το εν λόγω διάλειμμα μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τη χρονική διάρκεια
της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης.

Συνεχές

14.

ημερήσιο

συνεχές, με διακοπή μόνο για το διάλειμμα, όπως τούτο ρυθμίζεται από το

ωράριο

Το ημερήσιο ωράριο εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι
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εργασίας.

άρθρο 13, και για τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση, όπως αυτή ρυθμίζεται
από το άρθρο 24.

Ελεύθερα

15.-(1) Στην περίπτωση που υπάλληλος καταστήματος εργάζεται έξι (6)

πρωινά ή

ημέρες την εβδομάδα παρέχονται σε αυτόν τρία (3) ελεύθερα πρωινά ή

απογεύματα.

απογεύματα, ανά εβδομάδα.
(2) Στην περίπτωση που υπάλληλος καταστήματος εργάζεται πέντε (5)
ημέρες την εβδομάδα, παρέχεται σ’ αυτόν ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή
απόγευμα, ανά εβδομάδα.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου:
(α)

σε κάθε υπάλληλο καταστήματος που εργάζεται σε κατάστημα
που λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα
απογεύματα που του παρέχεται, ανά δύο (2) εβδομάδες, είναι
υποχρεωτικά Σάββατο·

(β)

σε κάθε υπάλληλο καταστήματος που εργάζεται σε κατάστημα
που λειτουργεί και Κυριακή, το ένα από τα ελεύθερα
απογεύματα που του παρέχεται, ανά δύο (2) εβδομάδες, είναι
υποχρεωτικά Κυριακή.

(4) Κάθε παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει μετά τις 2:00 μ.μ. της
ημέρας που παραχωρείται, ενώ, κάθε ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις
2:00 μ.μ.
Αργίες

16.

υπαλλήλων

πληρωμή, αργίες:

καταστημάτων.

Κάθε υπάλληλος καταστήματος δικαιούται τις ακόλουθες, επί

(α)

1η Ιανουαρίου·
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(β)

2η Ιανουαρίου·

(γ)

6η Ιανουαρίου·

(δ)

Καθαρή Δευτέρα·

(ε)

25η Μαρτίου·

(στ)

1η Απριλίου·

(ζ)

Δευτέρα του Πάσχα·

(η)

1η Μαίου·

(θ)

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος·

(ι)

15η Αυγούστου·

(ια)

1η Οκτωβρίου·

(ιβ)

28η Οκτωβρίου·

(ιγ)

25η Δεκεμβρίου· και

(ιδ)

26η Δεκεμβρίου.

Ανάρτηση

17.-(1) Κάθε καταστηματάρχης αναρτά σε περίοπτο χώρο, εντός του

καταλόγου και

καταστήματος, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση από τους υπαλλήλους

πινάκων.

καταστημάτων, τα ακόλουθα έγγραφα:
(α)

Κατάλογο με τα ονόματα των υπαλλήλων του καταστήματος που
απασχολούνται σε αυτό·

(β)

πίνακα που καθορίζει το ημερήσιο ωράριο εργασίας και το
διάλειμμα κάθε υπαλλήλου καταστήματος·

(γ)

πίνακα που δείχνει τις ημέρες που ορίσθηκαν για την ημερήσια
και την εβδομαδιαία ανάπαυση, τα ελεύθερα πρωινά ή
απογεύματα· και,
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(δ)

πίνακα που δείχνει την ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε
υπάλληλος καταστήματος και το υπόλοιπό της:
Νοείται ότι, οι πιο πάνω κατάλογοι και πίνακες έχουν ισχύ
τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 30 του παρόντος
Νόμου, καταστηματάρχης, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τις
διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες
(ΛΚ100,00) και, σε περίπτωση κατ΄ εξακολούθηση αδικήματος, σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (ΛΚ200,00), για
κάθε ημέρα, κατά την οποία συνεχίζεται το αδίκημα μετά την καταδίκη.
Αποζημιώσεις

18.-(1) Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος καταβάλλεται αποζημίωση για

υπαλλήλων για

υπερωριακή απασχόληση, όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 για την

υπερωρίες και
αργίες.

Κυριακή και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα, όπως αυτά καθορίζονται
από το άρθρο 15, και 1:1½ για τις υπόλοιπες ημέρες.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11, κάθε υπάλληλος
καταστήματος μπορεί, με τη συγκατάθεσή του, να εργάζεται κατά τις
αργίες, που καθορίζονται στο άρθρο 16, νοουμένου ότι, καταβάλλεται σ’
αυτόν αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2.
Μέρος ΙV – Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των Καταστημάτων

Γενικά και ειδικά

19.

καταστήματα.

εναλλακτικά, τόσο ως γενικό όσο και ως ειδικό κατάστημα.

Ωράριο

20. Κάθε γενικό κατάστημα τηρεί το ακόλουθο γενικό ωράριο λειτουργίας:

λειτουργίας
γενικών

Κανένα κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργεί παράλληλα, είτε
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καταστημάτων.

(α) Κατά την χειμερινή περίοδο(i)

από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει
νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις
7:30 μ.μ., με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν
κλείνει αργότερα από τις 3:00 μ.μ.·

(ii)

το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν
κλείνει αργότερα από τις 7:00 μ.μ.· και

(iii)

την Κυριακή, είναι κλειστό·

(β) κατά την θερινή περίοδο(i)

από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, δεν ανοίγει
νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις
8:00μ.μ., με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά την οποία δεν
κλείνει αργότερα από τις 3:00 μ.μ.·

(ii)

το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν
κλείνει αργότερα από τις 7:30 μ.μ.· και

(iii)

την Κυριακή, είναι κλειστό·

(γ) ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), κατά την
χριστουγεννιάτικη περίοδο, που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και
τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να
εφαρμόζει το ακόλουθο Χριστουγεννιάτικο ωράριο:
(i)

από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, εξαιρουμένων της
παραμονής των Χριστουγέννων και της παραμονής της
Πρωτοχρονιάς, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και
δεν κλείνει αργότερα από τις 8:00 μ.μ.· και

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4099, 29/11/2006

155(I)/2006
16

(ii)

κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ.
και δεν κλείνει αργότερα από τις 6:00 μ.μ.·

(δ) ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του
παρόντος άρθρου, για την Πασχαλινή περίοδο των (δέκα) 10
ημερών που προηγούνται της ημέρας του Πάσχα, κάθε γενικό
κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο Πασχαλινό ωράριο:
(i)

από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, εξαιρουμένων των
ημερών της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου
Σαββάτου, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν
κλείνει αργότερα από τις 8:00 μ.μ.·

(ii)

κατά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο δεν
ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα
από τις 6:00 μ.μ.

(iii)

στην περίπτωση που η αργία της 1ης Μαΐου, συμπέσει στην
περίοδο των δέκα (10) ημερών που προηγούνται της
ημέρας του Πάσχα, θα τηρείται ως αργία.

Ωράριο

21.

λειτουργίας

ανάλογα με την κατηγορία ειδικού καταστήματος, στην οποία εμπίπτει:

ειδικών

Κάθε ειδικό κατάστημα τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας,

καταστημάτων.

(α)

Κάθε αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο, κινηματογράφος, περίπτερο
ή κατάστημα διαρκούς εξυπηρέτησης, κατάστημα ενοικίασης
οχημάτων

και

αεροδρομίου

κατάστημα
μπορεί

να

εντός

ξενοδοχείου,

εφαρμόζει

μέχρι

λιμανιού
και

ή

ωράριο

εικοσιτετράωρης λειτουργίας κάθε ημέρα από τη Δευτέρα μέχρι
και την Κυριακή·
(β)

κάθε

κατάστημα

πώλησης

οινοπνευματωδών

ποτών

και
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καπνικών

προϊόντων,

ανθοπωλείο,

φυτώριο,

κατάστημα

ενοικίασης ταινιών και πρακτορείο στοιχημάτων δεν ανοίγει
νωρίτερα από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 10:00
μ.μ., κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.
(γ)

κάθε κατάστημα επιδιόρθωσης ελαστικών δεν ανοίγει νωρίτερα
από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 8:00 μ.μ., κάθε
ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή·

(δ)

κάθε κουρείο/κομμωτήριο τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:
(i)

από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, καθώς και την
Παρασκευή και το Σάββατο, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις
5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 7:30 μ.μ., κατά
τη χειμερινή περίοδο, και από τις 8.00 μ.μ., κατά

τη

θερινή περίοδο·
(ii)

την Πέμπτη και την Κυριακή, είναι κλειστό:
Νοείται ότι, σε περίπτωση, κατά την οποία ημέρα
Πέμπτη συμπέσει να προηγείται αργίας, όπως αυτές
καθορίζονται στο άρθρο 23, κάθε κουρείο/κομμωτήριο
μπορεί να τηρεί για την ημέρα αυτή το ωράριο λειτουργίας
που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i)·

(iii)

ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και
(ii), κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα,
μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (γ)
και (δ) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και, σ’ ό,τι
αφορά τις αργίες και τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση
ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος
Νόμου, αντίστοιχα:
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Νοείται ότι οι πιο πάνω αργίες δεν θα τηρούνται
όταν συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο·

(δ)

κάθε κατάστημα ειδών υγιεινής ή/και οικοδομικών υλικών ή
κατάστημα βιομηχανικών μηχανημάτων, μηχανουργικών υλικών
ή/και εξαρτημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας:
(i)

από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα
από τις 5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 7:30
μ.μ., κατά τη χειμερινή περίοδο, και από τις 8:00 μ.μ.,
κατά τη θερινή περίοδο·

(ii)

το Σάββατο και την Κυριακή είναι κλειστό·

(iii)

ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και
(ii), κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα
μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων (γ)
και (δ) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου· και σε ότι
αφορά τις αργίες και τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση
ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος
Νόμου, αντίστοιχα.

Ανάρτηση

22. Κάθε καταστηματάρχης ειδικού καταστήματος υποχρεούται να αναρτά

πινακίδας

πινακίδα με το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος του, σε περίοπτο

αναφορικά με την
κατηγορία ειδικού
καταστήματος.

χώρο που να είναι κοντά ή πάνω στην κύρια είσοδο του καταστήματός του
και να είναι ορατή από άτομα που εισέρχονται σ’ αυτό:
Νοείται ότι η πινακίδα είναι σύμφωνα με τον καθορισμένο στον

Πίνακας.

Πίνακα τύπο και μέγεθος και κοινοποιείται στο Διευθυντή.

Αργίες γενικών

23.

καταστημάτων.

ακόλουθες αργίες καταστημάτων:

Κάθε γενικό κατάστημα παραμένει κλειστό κάθε έτος κατά τις
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(α)

1η Ιανουαρίου·

(β)

2η Ιανουαρίου·

(γ)

6η Ιανουαρίου·

(δ)

1η Απριλίου·

(ε)

Δευτέρα του Πάσχα·

(στ)

1η Μαίου·

(ζ)

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος·

(η)

15η Αυγούστου·

(θ)

25η Δεκεμβρίου· και

(ι)

26η Δεκεμβρίου.

Μεταμεσημβρινή

24. Κατά την περίοδο μεταξύ της 15ης Ιουνίου και της 31ης Αυγούστου

ανάπαυση.

κάθε

έτους,

τα

γενικά

καταστήματα

δύνανται

να

εφαρμόζουν

μεταμεσημβρινή ανάπαυση κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των ωρών
2.00 μ.μ. και 5:00 μ.μ.
Διεξαγωγή

25.

λιανικού

οποιοδήποτε μέρος που δεν είναι κατάστημα, σε χρόνο κατά τον οποίο, με

εμπορίου ή
επιχείρησης σε
χώρους άλλους

Απαγορεύεται η διεξαγωγή λιανικού εμπορίου ή επιχείρησης σε

βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν επιτρέπεται να παραμένει
ανοικτό κατάστημα στο οποίο διεξάγεται αντίστοιχο είδος λιανικού

από καταστήματα. εμπορίου ή επιχείρησης. Σε περίπτωση που πρόσωπο ενεργεί κατά

παράβαση του άρθρου αυτού τότε θα θεωρείται ως καταστηματάρχης που
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την κατηγορία
του καταστήματος στην οποία εμπίπτει το είδος του λιανικού εμπορίου ή
επιχείρησης που διεξάγει:
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται
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στην πώληση εφημερίδων και περιοδικών.
Διάταγμα για

26.

τα προϊόντα ή/και

παρέχονται από τα ειδικά καταστήματα καθορίζονται με διάταγμα που

υπηρεσίες των
ειδικών
καταστημάτων.

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση και οι υπηρεσίες που

εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει προηγουμένως υπόψη και τις εισηγήσεις
των επηρεαζόμενων οργανώσεων.

Διάταγμα για τα

27.-(1) Τα όρια των τουριστικών περιοχών / ζωνών, η τουριστική περίοδος,

τουριστικά

τα ωράρια λειτουργίας και οι αργίες, συμπεριλαμβανομένης και της

καταστήματα.

Κυριακής του Πάσχα, που εφαρμόζονται για τα τουριστικά καταστήματα,
καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει προηγουμένως
υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών που συστήνονται
και λειτουργούν δυνάμει του εδαφίου (2):
Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, κάθε γενικό
κατάστημα που είναι εντός των ορίων τουριστικής περιοχής/ζώνης,
θεωρείται ως τουριστικό κατάστημα και αναφορικά με το ωράριο
λειτουργίας του και τις αργίες εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω
διατάγματος σε αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 20, 21 και 23.
(2) Αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των Συμβουλευτικών
Επιτροπών ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α)

Σε κάθε επαρχία συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, με
αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό όσο αφορά τον
καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών, της
τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας και
των αργιών των τουριστικών καταστημάτων που εμπίπτουν
στις περιοχές αυτές·
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(β)

η κάθε Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από (i)

τον έπαρχο της οικείας επαρχίας, ως πρόεδρο·

(ii)

ένα

εκπρόσωπο

του

Κυπριακού

Οργανισμού

Τουρισμού·
(iii)

ένα εκπρόσωπο από κάθε επηρεαζόμενο δήμο ή
κοινότητα·

(iv)

ένα εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων και ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού,
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου·

(v)

ένα

εκπρόσωπο

της

Παγκύπριας

Ομοσπονδίας

Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών·
(vi)

ένα

εκπρόσωπο

της

Παγκύπριας

Εργατικής

Ομοσπονδίας, ένα εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας
Εργαζομένων

Κύπρου

και

ένα

εκπρόσωπο

της

Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου· και
(vii)

ένα

εκπρόσωπο

του

Υπουργείου

Εργασίας

και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
(γ)

ο πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρία, τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, κατά την περίοδο
από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του αμέσως
επόμενου έτους, με σκοπό την υποβολή προς τον Υπουργό
εισηγήσεων αναφορικά με (i)

την ακριβή χωρομετρική περιγραφή και το χάρτη της
περιοχής που προτείνεται ως τουριστική περιοχή / ζώνη
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(ii)

την τουριστική περίοδο, κατά την οποία θα ισχύουν τα
τουριστικά ωράρια· και
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(iii)

τα προτεινόμενα τουριστικά ωράρια και τις αργίες για τα
τουριστικά καταστήματα που εμπίπτουν εντός της
τουριστικής περιοχής / ζώνης:
Νοείται ότι, όλες οι εισηγήσεις πρέπει να είναι
αιτιολογημένες και να συμβάλλουν στη δημιουργία
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και να συνάδουν με τις
σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ)

ο πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε έκτακτη
συνεδρία, μετά από γραπτή αίτηση τριών μελών της ή μετά
από σχετική απόφαση του Υπουργού ή όταν ο ίδιος το κρίνει
αναγκαίο, με σκοπό να συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής·

(ε)

ο πρόεδρος, υποβάλλει προς τον Υπουργό αιτιολογημένη
έκθεση με τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα
θέματα που προνοούνται στο εδάφιο (γ).

Πώληση

28.

οινοπνευματωδών

κατάστημα που πωλεί οινοπνευματώδη ποτά, πρέπει να τηρεί και τις

ποτών.
Κεφ. 144.

Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε

διατάξεις του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, όπως

33 του 1961

εκάστοτε ισχύει, καθώς και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει

50 του 1963

αυτού.

8 του 1966
26 του 1968
4 του 1972
69 του 1977
20 του 1985
83(Ι) του 1998
7(Ι) του 2005.

ΜΕΡΟΣ V: Τελικές Διατάξεις
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Κανονισμοί.

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση
κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης με Κανονισμούς.

Αδικήματα

30.-(1) Καταστηματάρχης, ο οποίος παραβιάζει -

και ποινές.

(α)

με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(β)

οποιονδήποτε κανονισμό ή διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του
παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.
10.000,00) ή και στις δύο ποινές μαζί:
Νοείται ότι, το δικαστήριο, κατά την επιμέτρηση της ποινής, δύναται
να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν προηγούμενες καταδίκες του
κατηγορούμενου, τον κύκλο εργασιών του καταστήματός του, τον αριθμό
των υπαλλήλων καταστημάτων που απασχολεί και την κατηγορία του
καταστήματος.
(2) ΄Οποιος (α)

παρεμποδίζει Επιθεωρητή κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε
αρμοδιότητας που του χορητείται από το Νόμο˙ ή

(β)

αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε
έρευνα Επιθεωρητή, για την οποία παρέχεται εξουσία από το
Νόμο˙ ή
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(γ)

παραλείπει

να

παρουσιάσει

οποιοδήποτε

αρχείο,

πιστοποιητικό, βιβλίο, ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που
απαιτείται να παρουσιάσει σε Επιθεωρητή σύμφωνα με το
Νόμο˙ ή
(δ)

παρεμποδίζει, ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε
πρόσωπο από του να παρουσιασθεί ενώπιον Επιθεωρητή να
εξετασθεί από αυτόν,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες
λίρες (ΛΚ 2.000,00) ή και με τις δυο αυτές ποινές.
(3) Αν

τα

προβλεπόμενα

στα

εδάφια

(1)

και

(2)

αδικήματα

διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι θα είναι ο
διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος
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 (1) 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.
Αρμόδιο

31. Αρμόδιο Δικαστήριο για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία

Δικαστήριο.

ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
είναι το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας, στην οποία έχει προκύψει η
διαφορά, με εξαίρεση τις διαφορές αστικής φύσεως που προκύπτουν από
την εφαρμογή του Μέρους ΙΙΙ και για τις οποίες αρμόδιο είναι το Δικαστήριο
Εργατικών Διαφορών.

Κατάργηση

32.

προηγούμενων

Καταστημάτων Νόμος, όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και οι Κανονισμοί

ρυθμίσεων:

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Βοηθών
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Κεφ. 185
69 του 1979
41 του 1990
150 του 1990
19(Ι) του 1998
75(Ι) του 2001
93(Ι) του 2001
35(Ι) του 2003.

και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει τούτου καταργούνται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Τύπος Πινακίδας Ειδικού Καταστήματος
(Άρθρο 22)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ OΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ημέρα

Κατηγορία Ειδικού Καταστήματος: ………………………………………………
σύμφωνα με το άρθρο 21:
ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή:
Όνομα εταιρείας ή καταστηματάρχη ............................................................................................................
Επωνυμία ειδικού καταστήματος

............................................................................................................

Διεύθυνση ειδικού καταστήματος

............................................................................................................
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