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Ο περί Βοηθών Καταστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 

"ϋ Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. "Ο παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Βοηθών Καταστη Συνοπτικός 
μάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 και θά άναγινώσκηται

 τίΤλθ(
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όμοΰ μετά του περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμου (έν τοις εφεξής Κεφ..ιβ5. 
αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 

2. Τό άρθρον 4 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τρσπσποί

(α) Διά της έξ αύτου διαγραφής των λέξεων «τής έκτης ώρας» <5ρθρ<χ>4 
(πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά των τοϋβσσιχοοι 
λέξεων «τής πέμπτης και ημισείας ώρας»" ν&μ<*>., 

(β) διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «Όκτώβριον έ'ως 
Μάρτιον» (δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των 
διά τών λέξεων «Όκτώβριον έ'ως Άπρίλιον»' και 

(γ) διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «Άπρίλιον έως 
Σεπτέμβριον» (τετάρτη γραμμή) κα ι τής αντικαταστάσεως 
των διά τών λέξεων «Μάϊον έως Σεπτέμβριον». 

3. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τρσποποί

(α) Διά τής έκ του πλαγιοτίτλου αύτου διαγραφής τών λέ
 1
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ου

5 
ξεων «μίαν έβδομαδιαίαν — ήμέραν» και τής αντικαταστά τοο βασικοί* 
σεώς των διά τών λέξεων «δύο εβδομαδιαίας —ημέρας»

 νόμου., 
(β) διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «μίαν έβδομα

διαίαν— ήμέραν»χ (δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστά
σεως των διά τών

χ λέξεων «δύο εβδομαδιαίας —ημέρας»
 και 

(γ) διά τής έξ αύτου διαγραφή*; τών λέξεων «τής επομένης 
πρωίας» (τετάρτη γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως των 
διά τών λέξεων «τής πρωίας ήτις έπεται έκαστης τών ρη
θεισών δύο εβδομαδιαίων — ήμερων». 
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Τρσποποί· 4. Τό άρθρον 19 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
Αρθρου 19 (

α
)

 Δ ι α τ
Πζ ^

κ τ
ήζ π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( γ ) αύτοΟ διαγραφής των 

τοοβαηνκοο λέξεων «τήν ήμέραν» (πρώτη γραμμή) καΐ τής άντικατα
***»· στάσεως των δια των λέξιων «τάς ημέρας»' και 

(β) διά τ^ς έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφον 
(y) . της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(γΐ) καθορίση μ (αν ολόκληρο ν ήμέραν έν έκαστη 
έβδομάδι διά τό κλείσιμον οίουδήποτε καταστήματος ή 
οίασδήποτε κατηγορίας καταστημάτων αντί του κλεισί
ματος των δύο απογευματινών αργιών τοϋ προνοουμένου 
διά τοΟ άρθρου 5 τοΟ παρόντος Νόμου». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν AcuKcealg. 


