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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2011 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

155(Ι) του 2006 

68(Ι) του 2007 

6(Ι) του 2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της 

Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των 

Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) 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 2011 (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 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

  (α) Με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «ειδικό 

κατάστημα» της φράσης «διάταγμα που εκδίδει ο 
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Υπουργός» με τη φράση «κανονισμούς που εκδίδονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο». 

   

  (β) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «τουριστικό 

κατάστημα» της φράσης «διάταγμα που εκδίδεται με βάση 

το άρθρο 27» με τη φράση «κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 27». και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «τουριστική 

περιοχή/ζώνη» της φράσης «διάταγμα που εκδίδει ο 

Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας» με τη φράση «κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με άνω τελεία στο τέλος της 

υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (στ) αυτού και με τη διαγραφή 

της επιφύλαξης που έπεται στο τέλος αυτής.    

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
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  «Κανονισμοί για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες των ειδικών 

καταστημάτων.». και 

   

  (β) με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «διάταγμα που 

εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος», με τη φράση 

«κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

το οποίο μέσω του Υπουργού». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Κανονισμοί για τα τουριστικά καταστήματα.». και 

   

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

«Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος» με τη 

φράση «κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, το οποίο μέσω του Υπουργού».   
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Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «ή 

διάταγμα». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2015.   

   

 

 


