
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 65(Ι)/2020 
Αρ. 4762,  16.6.2020                               

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 65(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2015  

    

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

155(I) του 2006 
68(I) του 2007 

6(I) του 2011 
36(Ι) του 2015 
55(Ι) του 2015 

    70(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) Νόμος του 2020 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμους του 2006 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται 
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 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)  Με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «ειδικό κατάστημα» της φράσης 
«κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή) με τη φράση «διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»· 

 
(β)  με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «τουριστικό κατάστημα» της φράσης 

«κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 27» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «διάταγμα που εκδίδεται με βάση το άρθρο 
27 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»· και 

 
(γ)  με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «τουριστική περιοχή/ζώνη» της φράσης 

«κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) με τη φράση «διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας». 

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 26  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)  Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «Κανονισμοί» με τη λέξη 
«Διάταγμα»· και 

 
(β)  με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «κανονισμούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο μέσω του Υπουργού» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 
με τη φράση «με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 27  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 27  του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
«Διάταγμα για τα τουριστικά καταστήματα.»· 

 
(β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο μέσω του Υπουργού λαμβάνει» (τρίτη και 
τέταρτη γραμμή) με τη φράση «διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό και 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει»· και 

 
(γ)  με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «των εν 

λόγω κανονισμών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «του εν λόγω 
διατάγματος». 



 

 

  


