
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

--------------    

 

         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 185 

   69 του 1979 

   41 του 1990 

 150 του 1990 

19(Ι) του 1998 

75(Ι) του 2001 

93(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βοηθών 

Καταστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη “αργίες” (πρώτη γραμμή), της φράσης 

“εξαιρουμένων της 25ης και 26ης ∆εκεμβρίου”. και 

   

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

“αργίες” (δεύτερη γραμμή), της φράσης “εξαιρουμένης της 1ης 

Μαΐου”.   

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 

ακόλουθη παράγραφο: 

  «(α) οποιαδήποτε από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 6Α, 7, 

8, 9, 10, 16, 17, 20 και 21 του παρόντος Νόμου.».   

   

 (β) με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων “έξι” και 

“τετρακόσιες πενήντα” (όγδοη και ένατη γραμμή) με τις λέξεις 

“δώδεκα” και “δύο χιλιάδες”, αντίστοιχα. και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με διπλή 

τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης: 

   

       «Νοείται περαιτέρω ότι το ∆ικαστήριο κατά την επιμέτρηση 

της ποινής δύναται να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τις 

τυχόν προηγούμενες καταδίκες του κατηγορούμενου καθώς 

και το μέγεθος του καταστήματος το οποίο καθορίζεται από 

τον αριθμό των βοηθών καταστημάτων που απασχολούνται 

σε αυτό.». 

 

 

 

15 Απριλίου 2003   

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 

 

23.02.074.2002 
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