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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3341 της 30ής ΙΟΥΑΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαι

δευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 114(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) 1999 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης 

Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιη
τικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδι
κασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ. 3) του 1999 (που στο εξής θα αναφέ
ρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλ
λήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έως (Αρ. 4) 
του 1999. 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
108(1) του 1995 
21(0 του 1996 
52(1) του 1997 
78(1) του 1997 
82(1) του 1997 
105(1) του 1997 
106(1) του 1997 
52(1) του 1998 
64(1) του 1998 
74(1) του 1998 
95(1) του 1998 
52(1) του 1999 
67(1) του 1999 
98(1) του 1999. 

Κατάργηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
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 την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παρα
μένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

 την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από 
τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το 
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· 

(β) κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, 
πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική

 από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να 
παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε 
ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως 
επόμενης ημέρας· 

 την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παρα
μένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

 την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από 
τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το 
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· 

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ

 από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να 
παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε 
ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως 
επόμενης ημέρας· 

 την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παρα
μένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

 την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από 
τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το 
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.». 

(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(α) Οποιαδήποτε παράταση ή μείωση των δυνάμει του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενων ωρών λειτουργίας 
των κέντρων παρέχεται μόνο για χρονική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει εκάστοτε τους 6 μήνες και κατόπιν ειδικής προς 
τούτο άδειας, που εκδίδεται από τον Έπαρχο της επαρχίας 
μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο, εφόσον 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


