
 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

155(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της 

Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των 

Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον  περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των 

Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους 

Νόμο του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων 

και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006 

και 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

 

     (α) με την ένθεση στην παράγραφο (β) αυτού ανάμεσα στις     

λέξεις “Μελούσιας” και “Παλλώδιας” (7η γραμμή) της λέξης 

“Παλαιομετόχου” και 

      (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού της λέξης 

“Κοκκινοτριμιθιάς” και του κόμματος που ακολουθεί (δεύτερη 

γραμμή). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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   «(β) Κάθε κατάστημα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 

και καπνικών προϊόντων, ανθοπωλείο, φυτώριο και 

κατάστημα ενοικίασης ταινιών δεν ανοίγει νωρίτερα από 

τις 5.00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 10.00μ.μ., 

κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή·». 
    
 (β)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(ε) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, των 

ακόλουθων νέων  παραγράφων: 
  «(στ) κάθε κατάστημα πώλησης μηχανοκινήτων 

οχημάτων τηρεί το ακόλουθο ωράριο λειτουργίας: 
   
   (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., κατά τη 

χειμερινή περίοδο και  από τις 8:00 μ.μ. κατά τη 

θερινή περίοδο· 

(ii)  το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 

π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 1:00 μ.μ.· 

(iii)  την Κυριακή είναι κλειστό: 
    
     Νοείται ότι, για την κατηγορία αυτή των 

ειδικών καταστημάτων, ο Υπουργός κατά την 

άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου 

26 του Νόμου, δύναται, αφού διαβουλευθεί με 

τις εμπλεκόμενες οργανώσεις, να καθορίζει 

διαφορετικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που να 

επιτρέπεται να διατίθενται για τις ημέρες από 

Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και διαφορετικά 

για την ημέρα του Σαββάτου. 
   
  (ζ)  κάθε ψαραγορά τηρεί το ακόλουθο ωράριο 

λειτουργίας: 
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   (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., κατά τη 

χειμερινή περίοδο και  από τις 8:00 μ.μ. κατά τη 

θερινή περίοδο, με εξαίρεση την Τετάρτη, κατά 

την οποία δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 

π.μ. και 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., 

κατά τη χειμερινή περίοδο, και  από τις 7:30 μ.μ. 

κατά τη θερινή περίοδο· 

(iii)  την Κυριακή δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 

π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 1.00 μ.μ.· 
   
  (η) από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, κάθε 

πρακτορείο στοιχημάτων δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 

5:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 12:00 μ.μ.». 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.102.2007 

/ΦΜ 
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