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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 70(Ι)/2015 
Αρ. 4510, 15.5.2015                               

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 70(Ι) του 2015 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ OΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ (AΡ. 2) ΤΟΥ 2015 
 
     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

155(Ι) του 2006 
68(Ι) του 2007 

6(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2015 

55(Ι) του 2015. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των 
Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους του 2006 έως (Αρ. 2) του 2015 (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 Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων 
τους Νόμοι του 2006 έως (Αρ. 3) του 2015. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία 

στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ε): 

    «(ε)  να ασκεί κάθε άλλη εξουσία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου.». 

  

Αντικατάσταση  
του άρθρου 12  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  «Ημερήσια και 
εβδομαδιαία 
ανάπαυση. 

    12.-(1) Κάθε υπάλληλος καταστήματος έχει δικαίωμα σε ελάχιστη περίοδο 
ανάπαυσης έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και σε 
εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων 
ωρών ανά εβδομάδα. 

   
      (2) Κάθε υπάλληλος γενικού καταστήματος, το οποίο λειτουργεί όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένης της Κυριακής, έχει δικαίωμα σε  
ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών ανά 
εικοσιτετράωρο και σε εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου σαράντα 
οκτώ (48) ωρών, η οποία δύναται να χορηγείται από τον εργοδότη είτε ως μια 
περίοδος σαράντα οκτώ (48) συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα είτε ως δύο 
ξεχωριστές περίοδοι είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα: 

   
  

70(Ι) του 2015. 
Νοείται ότι, υπάλληλοι οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 
δεν εργάζονταν Κυριακή, δεν δύναται να απασχοληθούν Κυριακή χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους.   

   
  (3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε κάθε υπάλληλο 

καταστήματος, ο οποίος εργάζεται Κυριακή, θα παρέχεται εβδομαδιαία 
ανάπαυση η οποία θα πρέπει ανά δύο εβδομάδες να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μία Κυριακή, με εξαίρεση υπάλληλο ειδικού καταστήματος, το οποίο με βάση το 
άρθρο 21 δύναται να λειτουργεί μέχρι και επτά (7) ημέρες ανά εβδομάδα, στον 
οποίο θα παρέχεται υποχρεωτικά ένα (1) ελεύθερο απόγευμα Κυριακής κάθε 
δεύτερη εβδομάδα: 

   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω ειδικών περιστάσεων, υπάλληλος 

καταστήματος καταστεί αναγκαίο να εργαστεί εκτάκτως και με τη συγκατάθεσή 
του, κατά την Κυριακή η οποία αποτελούσε μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσής 
του, ο χρόνος αυτός θα αποζημιώνεται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18.».  
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Ελεύθερα 

πρωινά ή 
απογεύματα. 

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12, υπάλληλος 
γενικού καταστήματος το οποίο δεν λειτουργεί Κυριακή, σε περίπτωση που 
εργάζεται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε τρία (3) ελεύθερα πρωινά ή 
απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα (1) ελεύθερο εικοσιτετράωρο και σε ένα (1) 
ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε περίπτωση που εργάζεται πέντε 
(5) ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα 
ανά εβδομάδα: 

   
  Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος το οποίο λειτουργεί και 

Σάββατο, το ένα (1) από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή το ένα 
ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες, είναι 
υποχρεωτικά Σάββατο. 

   
  (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12, σε κάθε 

υπάλληλο γενικού καταστήματος παρέχεται ένα (1) ελεύθερο απόγευμα ή πρωινό 
ανά εβδομάδα: 

   
  Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος το οποίο λειτουργεί και 

Σάββατο, το ένα (1) ελεύθερο απόγευμα παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες 
υποχρεωτικά Σάββατο. 

   
  (3)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12, υπάλληλος 

ειδικού καταστήματος ο οποίος εργάζεται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα 
σε      τρία (3) ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα (1) ελεύθερο 
εικοσιτετράωρο και σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε 
περίπτωση που εργάζεται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα σε ένα (1) 
ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα: 

   
  Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο που εργάζεται σε ειδικό κατάστημα το οποίο 

λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή 
το ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες είναι 
υποχρεωτικά Σάββατο. 

   
  (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.». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 16  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την      
παράγραφο (στ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων 
παραγράφων (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (ιδ), σε παραγράφους (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και 
(ιε), αντίστοιχα: 

  
  «(ζ)  Κυριακή του Πάσχα

.
». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
    
   «(2)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 30, καταστηματάρχης ο οποίος- 
    
    (α) Παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
      
    (β) αναρτά ψευδή έγγραφα, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), 
      
   είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (€300) και, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση αδικήματος 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (€600) για κάθε ημέρα κατά 
την οποία συνεχίζεται το αδίκημα μετά την καταδίκη

. 
και 

      
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), 

(4), (5), (6), (7) και (8): 
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   «(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που Επιθεωρητής ο 
οποίος έχει οριστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι οποιοσδήποτε καταστηματάρχης διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των 
παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2), έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του 
αδικήματος, αποδεχόμενος την καταβολή από τον εν λόγω καταστηματάρχη ποσού που 
δεν υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (€300). 

    
   (4)  Για τους σκοπούς άσκησης της εξώδικης ρύθμισης που προβλέπεται στο εδάφιο 

(3), ο Επιθεωρητής επιδίδει στον καταστηματάρχη, τον οποίο θεωρεί ότι διέπραξε το 
αδίκημα, σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος διάπραξής 
του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που ο καταστηματάρχης αυτός καλείται να 
καταβάλει. 

    
   (5)  Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη η οποία σύμφωνα με το εδάφιο (2) 

συνιστά αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν 
τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία επίδοσης της 
ειδοποίησης εξωδίκου, ο Επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξώδικου προστίμου διπλάσιου 
του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και, σε περίπτωση που η πράξη 
ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες για άσκηση ποινικής δίωξης του παραβάτη. 

    
   (6)  Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (3) ή (5) λογίζεται ως χρηματική 

ποινή η οποία επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα. 
    
   (7)  Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στα εδάφια (3) και (5) δύναται να καταβληθεί 

άμεσα στον Επιθεωρητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της 
ειδοποίησης από τον Επιθεωρητή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων και με την καταβολή του χρηματικού ποσού εκδίδεται απόδειξη 
στον καταστηματάρχη που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται- 

    
    (α) Το όνομα ή/και η επωνυμία του καταστηματάρχη για τον οποίο υπάρχει 

υπόνοια για διάπραξη του αδικήματος, 
      
    (β) ο αριθμός μητρώου της εταιρείας του καταστηματάρχη, 
      
    (γ) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 
      
    (δ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος

. και 
      
    (ε) το ποσό που καταβλήθηκε: 
    
   Νοείται ότι, αν το χρηματικό ποσό καταβληθεί πριν από την πάροδο τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη 
ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος. 

    
   (8)  Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού δεν 

αποτελεί καταδίκη, σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου για το 
ίδιο αδίκημα, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό για σκοπούς 
επιμέτρησης της ποινής.». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 18  
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

 «(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11, καταβάλλεται αποζημίωση όχι μικρότερη 
της αναλογίας 1:2 σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, ο οποίος με τη συγκατάθεσή του εργάζεται- 

  
  (α) κατά τις αργίες που καθορίζονται στο άρθρο 16

. και 
    
  (β) κατά την Κυριακή που αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12.». 
    
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «δεν κλείνει 

αργότερα από», όπου αυτή απαντά στις παραγράφους (γ) και (δ) αυτού, με τη  φράση «μπορεί να 
λειτουργεί μέχρι». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «δεν κλείνει αργότερα από», όπου αυτή απαντά στις 
παραγράφους (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η), με τη φράση «μπορεί να λειτουργεί μέχρι»

. 
    
  (β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (δ) της λέξης «από» 

(τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «μέχρι»
. 

    
  (γ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (ε) της λέξης «από» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «μέχρι»
. 

    
  (δ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (στ) της λέξης «από» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «μέχρι»
. 

    
  (ε) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (ζ) της λέξης «από» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «μέχρι»
. 
και 

    
  (στ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (ζ) της λέξης «από» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «μέχρι». 
    
Τροποποίηση  
του άρθρου 23  
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 

(δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων 
παραγράφων (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι), σε παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια), αντίστοιχα: 

  «(ε)  Κυριακή του Πάσχα
.
». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, μετά την παράγραφο (β), της φράσης 
«δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000,00)» (έβδομη και όγδοη γραμμή), με τη φράση «τριάντα 
χιλιάδες ευρώ (€30.000)»

. 
και 

    
  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, μετά την παράγραφο (δ), της φράσης «με 

χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000,00)» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη 
φράση «με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00  

http://www.mof.gov.cy/gpo

