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155(I)/2006
ΜΕΡΟ Ι Εηζαγωγηθέο Δηαηάμεηο

Εξκελεία
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«γεληθφ θαηάζηεκα» ζεκαίλεη θαηάζηεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε γεληθφ σξάξην κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη πξνο πψιεζε νπνηαδήπνηε
πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο∙
«εβδνκάδα» ζεκαίλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν επηά (7) εκεξψλ πνπ μεθηλά απφ ηελ ψξα 00:01 θάζε
Γεπηέξαο θαη ηειεηψλεη ηελ ψξα 24:00 ηεο ακέζσο επφκελεο Κπξηαθήο∙
«εηδηθφ θαηάζηεκα» ζεκαίλεη θαηάζηεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε εηδηθφ σξάξην κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη πξνο πψιεζε νξηζκέλα
πξντφληα ή/θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ
ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην∙
«ζεξηλή πεξίνδνο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε
έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εκεξνκεληψλ∙
«εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο» ζεκαίλεη ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε εκεξήζηαο ρξνληθήο
πεξηφδνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο
ηνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε, γηα λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηα θαζήθνληά
ηνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο εκεξήζηεο ψξεο εξγαζίαο θαη ην ρξφλν ηεο ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν ηνπ δηαιείκκαηνο∙
«θαηάζηεκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ, ζην νπνίν δηεμάγεηαη ιηαληθφ εκπφξην ή
επηρείξεζε, θαη πεξηιακβάλεη ηα γεληθά θαηαζηήκαηα θαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ
θαηαζηεκάησλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν·

«θαηαζηεκαηάξρεο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ή ζπλεηαηξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ έρεη ηελ
επζχλε ή ζηνλ νπνίν αλήθεη θαηάζηεκα ή απαζρνιεί πξφζσπν ζε ή ζε ζρέζε κε απηφ θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θχξην κέηνρν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, γεληθφ δηεπζπληή ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ή ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο
θαηαζηήκαηνο ή/θαη ηελ εμνπζία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο
απαζρφιεζεο ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ θαη ηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο·
«ιηαληθφ εκπφξην ή επηρείξεζε» ζεκαίλεη ηε ιηαληθή πψιεζε πξντφλησλ ή ηελ πξνζθνξά
ππεξεζηψλ απφ θαηαζηήκαηα θαζψο θαη ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο κε πιεηζηεξηαζκφ, αιιά δελ
πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε πξνγξακκάησλ θαη θαηαιφγσλ θαη άιιεο παξφκνηεο πσιήζεηο ζε
ζέαηξα θαη ρψξνπο αλαςπρήο∙
«ζπλήζεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο» ζεκαίλεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ
εξγαζίαο αλά εβδνκάδα, θαηά ηηο νπνίεο ν ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο
ηνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε γηα λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηα θαζήθνληα
ηνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ην ρξφλν ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη ην ρξφλν ηνπ
δηαιείκκαηνο∙
«ζπλήζεηο εκεξήζηεο ψξεο εξγαζίαο» ζεκαίλεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ εξγαζίαο
αλά εκέξα, θαηά ηηο νπνίεο ν ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη είλαη
ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε γηα λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηα θαζήθνληα ηνπ, αιιά
δελ πεξηιακβάλνπλ ην ρξφλν ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη ην ρξφλν ηνπ δηαιείκκαηνο∙
«ηνπξηζηηθφ θαηάζηεκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε γεληθφ ή εηδηθφ θαηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε
θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27∙
«ηνπξηζηηθή πεξηνρή/δψλε» ζεκαίλεη πεξηνρή, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε θαλνληζκνχο πνπ
εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαη ζηελ νπνία ππάξρεη απαξαηηήησο ζηαζεξή θαη ππθλή
δηαθίλεζε ηνπξηζηψλ κεηά ην θαλνληθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ γεληθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο
θαη (α) ζπγθεληξσκέλα μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα∙ ή/θαη
(β) ζπγθεληξσκέλα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θέληξα αλαςπρήο∙
ή/θαη
(γ) ζπγθεληξσκέλεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, άιιεο απφ εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο (α) θαη (β)∙ ή/θαη
(δ) αξραηνινγηθνί ρψξνη∙
«ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη έλαληη κηζζνχ ή καζεηεχεη, κε
πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζε θαηάζηεκα
ή ζε ζρέζε κε απηφ∙
«ρεηκεξηλή πεξίνδνο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο κέρξη ηελ 31ε
Μαξηίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εκεξνκεληψλ∙
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.



155(I)/2006
36(Ι)/2015

ΜΕΡΟ ΙΙ Πεδίν Εθαξκνγήο θαη Επηζεωξεηέο
Πεδίν εθαξκνγήο
3.-(1) Tα Μέξε I, II, III θαη V ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θαη φινπο
ηνπο ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ, ελψ, ην Μέξνο IV ηνπ Νφκνπ εθαξκφδεηαη κφλν ζηα θαηαζηήκαηα
πνπ εκπίπηνπλ (α) ζηηο εδαθηθέο πεξηνρέο φισλ ησλ δήκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, εμαηξνπκέλσλ ηνπ δήκνπ Πάλσ
Λεπθάξσλ θαη ησλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ εληφο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ην
δήκν απηφ∙
(β) ζηηο εδαθηθέο πεξηνρέο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ έρνπλ θνηλά ζχλνξα κε δήκνπο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ εδαθηθψλ πεξηνρψλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ
Αβδειιεξνχ, Αγίνπ Ιζηδψξνπ, Αγίνπ σδoκέλνπ, Αθνπξζνχ, Αθξνχληαο, Αλδξνιχθνπ, Αρεξίηνπ,
Γξνχζεηαο, Κάζεθα, Καινχ Υσξηνχ Λάξλαθαο, Κάησ Αξφδσλ, Κειιηψλ, Κφζηεο, Λνπξνπηδίλαο,
Μαζεθνιψλεο, Μαθνχληαο, Μεινχζηαο, Παιαηνκεηφρνπ, Παιιψδηαο, Πάλσ Αξφδσλ, Πειαζνχζαο,
Πεηξνθαλίνπ, Πνηακηάο, Σξνχιισλ, Φαζνχιαο θαη Φνηληθαξηψλ∙ θαη
(γ) ζηηο εδαθηθέο πεξηνρέο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ Κηηίνπ, Λέκπαο, Πάλσ Γεπηεξάο, Πέξα
Υσξίνπ, Πεξβνιηψλ, Πχιαο θαη Φξελάξνπο.
(2) Παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Μέξνο IV ηνπ Νφκνπ δελ
εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) εζηηαηνξίσλ θαη θέληξσλ αλαςπρήο, ζ’ φηη αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ
εζηίαζεο εληφο ησλ ππνζηαηηθψλ ηνπο∙
(β) μελνδνρείσλ θαη παλδνρείσλ, ζ’ φηη αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη
εζηίαζεο εληφο ησλ ππνζηαηηθψλ ηνπο∙
(γ) θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε απνθιεηζηηθά αλαςπθηηθά θαη άιια πνηά θαη
έηνηκα θαγεηά γηα θαηαλάισζε εθηφο ησλ ππνζηαηηθψλ, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη∙
(δ) θαηαζηεκάησλ πνπ παξακέλνπλ αλνηθηά γηα ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ή/θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο∙
(ε) πιαλνδηνπσιψλ πνπ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε, απνθιεηζηηθά, εκθηαισκέλν λεξφ, κε
νηλνπλεπκαηψδε πνηά, παγσηά, ειαθξά γεχκαηα, ινπθνπκάδεο θαη άιια παξαδνζηαθά γιπθά,
γιπθά ηαςηνχ, θξέζθα ή απνμεξακέλα γεσξγηθά πξντφληα θαη μεξνχο θαξπνχο∙
(ζη) θαξκαθείσλ θαη πξαηεξίσλ πεηξειαηνεηδψλ, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ξπζκίδεηαη απφ άιιεο
λνκνζεζίεο∙ θαη
(δ) ππαίζξησλ παλεγχξεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επθαηξία ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ή άιιεο
εθδήισζεο πνπ νξγαλψλεηαη απφ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ θαη ζε ρψξν πνπ είλαη ζρεηηθφο κε
ηελ εθδήισζε, γηα ηελ νπνία νξγαλψλνληαη.
 155(I)/2006
 68(I)/2007
Δηνξηζκόο Επηζεωξεηώλ
4. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα νξίδεη Δπηζεσξεηέο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ.


155(I)/2006

Κύξην έξγν ηνπ Επηζεωξεηή
5.-(1) Δπηζεσξεηήο, πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4, έρεη σο έξγν, θπξίσο –
(α) ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, είηε κε ηε δηεμαγσγή απηεπάγγειηεο έξεπλαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ, είηε κε
ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαη γηα δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ απηνχ˙
(β) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη ππνδείμεσλ πξνο ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηνπο
ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο Νφκνπ˙
(γ) ηελ αλαθνξά πξνο ηνλ Τπνπξγφ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Νφκνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο.
(2) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηά ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ επίζθεςήο ηνπ γηα επηζεψξεζε, ν
Δπηζεσξεηήο ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζηεκαηάξρε ή εθπξφζσπν ηνπ γηα ηελ παξνπζία ηνπ, εθηφο εάλ
ζεσξεί φηη απηφ ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.


155(I)/2006

Εμνπζίεο ηνπ Επηζεωξεηή
6.-(1) Κάζε Δπηζεσξεηήο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δχλαηαη (α) λα εηζέξρεηαη, κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ειεχζεξα θαη ρσξίο πξνεγνχκελε
εηδνπνίεζε, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο, ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα, εθηφο απφ
νηθηαθά ππνζηαηηθά:
Ννείηαη φηη ε είζνδνο ζε νηθηαθά ππνζηαηηθά κπνξεί λα γίλεηαη, αθνχ εμαζθαιηζζεί ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπο˙
(β) λα ζπλνδεχεηαη απφ αζηπλνκηθφ, αλ έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη ζα παξεκπνδηζζεί ζηελ
άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ ή ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νπφηαλ ε Αζηπλνκία έρεη
ππνρξέσζε λα δηαζέηεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο αζηπλνκηθνχο γηα λα ηνλ ζπλνδεχνπλ˙
(γ) λα ζπλνδεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ήζειε θξίλεη αλαγθαίν˙
(δ) λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο, έξεπλεο, αλαθξίζεηο, ή εμεηάζεηο, φπσο ζεσξεί
αλαγθαίν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαη ηδίσο –
(i) λα απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη κπνξεί
λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηδφκελεο κε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε πνπ αθνξά
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, λα απαληά ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, κφλν ηνπ ή ζηελ
παξνπζία νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, ηελ νπνία κπνξεί ν Δπηζεσξεηήο λα απαηηήζεη ή λα
επηηξέςεη, θαζψο θαη λα απαηηεί απφ ην πξφζσπν απηφ λα ππνγξάθεη δήισζε φηη νη απαληήζεηο
ηνπ είλαη αιεζείο·
(ii) λα απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα ηνπ παξέρεη, γηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη ππφ ηνλ
έιεγρν ή ηελ επζχλε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ ελάζθεζε απφ ηνλ ίδην νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη
δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ·
(iii) λα δεηεί ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή αξρήο, ε νπνία θαη
ππνρξενχηαη λα ηνπ ηελ παξάζρεη·

(ε) λα αζθεί θάζε άιιε εμνπζία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
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Ελέξγεηεο ηνπ Επηζεωξεηή ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο παξαπόλνπ
7.-(1) Ο Δπηζεσξεηήο κπνξεί λα δέρεηαη παξάπνλα ζρεηηθά κε δηαθνξά, πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηε
δηαθνξά απηή, θαζψο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηέηνηνπ πξνζψπνπ θαη, ακέζσο κφιηο ηνπ ππνβιεζεί ηέηνην
παξάπνλν, αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (2), (3) θαη (4), κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε ππφζεζε δελ έρεη πξνζαρζεί ζε Γηθαζηήξην.
(2) Αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ν Νφκνο, ν Δπηζεσξεηήο εξεπλά κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν
ην παξάπνλν πνπ ηνπ έρεη ππνβιεζεί, θαη ηδίσο θαιεί ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ην
παξάπνλν, θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ή επζχλε γη’ απηφ, λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο ή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαηέρεη ή είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ, πνπ
εμππεξεηνχλ ή δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπφλνπ θαη επηρεηξεί λα δηεπζεηήζεη ηε δηαθνξά.
(3) Δάλ επηηεπρζεί δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), ν Δπηζεσξεηήο ζπληάζζεη
πξαθηηθφ δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε.
(4) Δάλ δελ επηηεπρζεί δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), ν Δπηζεσξεηήο
ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ, θαη ην νπνίν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ.
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε λφκνπ, απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηνπ θαηά
ην εδάθην (1), παξαπφλνπ κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζπληάρζεθε ην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (4)
πξαθηηθφ, δηαθφπηεηαη ε ηπρφλ ηζρχνπζα πξνζεζκία πξνζθπγήο ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ
ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθε ην παξάπνλν, θαζψο θαη
ε πεξίνδνο παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο ηνπ.
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Καζήθνλ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνλ Επηζεωξεηή
8.-(1) Κάζε θαηαζηεκαηάξρεο ή αληηπξφζσπφο ηνπ θαη θάζε ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο πξέπεη, φηαλ
ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ Δπηζεσξεηή, λα δίλεη ζ’ απηφλ θάζε πιεξνθνξία, βηβιίν, αξρείν, πηζηνπνηεηηθφ ή
άιιν έγγξαθν ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζρεηηθά κε ηα ξπζκηδφκελα ζηνλ
παξφληα Νφκν ζέκαηα.
(2) Ο θαηαζηεκαηάξρεο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ θαη νη ππάιιεινη ηνπ θαηαζηήκαηνο πξέπεη γεληθά λα
παξέρνπλ ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ είζνδν,
επηζεψξεζε, εμέηαζε, έξεπλα, ή άιιε άζθεζε εμνπζίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζρεηηθά κε ηελ
επηρείξεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηεκαηάξρε.
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Τπνρξέωζε ηνπ Επηζεωξεηή γηα ερεκύζεηα
9.-(1) Ο Δπηζεσξεηήο νθείιεη λα ζεσξεί θαη ρεηξίδεηαη σο απφξξεην θάζε δήηεκα θαη θάζε
πιεξνθνξία γξαπηή ή πξνθνξηθή, πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ,
θαη δελ απνθαιχπηεη ή κεηαδίδεη νπνηνδήπνηε ηέηνην δήηεκα ή πιεξνθνξία.
(2) ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο γηα
ερεκχζεηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε ν Δπηζεσξεηήο ππέρεη αζηηθή
επζχλε θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 70 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990
έσο ηνπ 2006.

 155(I)/2006
ΜΕΡΟ ΙΙΙ Όξνη Απαζρόιεζεο ηωλ Τπαιιήιωλ Καηαζηεκάηωλ
πλήζεηο εκεξήζηεο ώξεο εξγαζίαο ππαιιήινπ θαηαζηήκαηνο
10. Οη ζπλήζεηο εκεξήζηεο ψξεο εξγαζίαο ππαιιήινπ θαηαζηήκαηνο είλαη νθηψ (8):
Ννείηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππάιιεινο
θαηαζηήκαηνο δχλαηαη, κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά κέρξη δχν ψξεο
εκεξεζίσο, πέξαλ ησλ ζπλήζσλ εκεξήζησλ σξψλ εξγαζίαο.
 155(I)/2006
πλήζεηο εβδνκαδηαίεο ώξεο εξγαζίαο ππαιιήινπ θαηαζηήκαηνο
11. Οη ζπλήζεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο ππαιιήινπ θαηαζηήκαηνο είλαη ηξηάληα νθηψ (38):
Ννείηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππάιιεινο
θαηαζηήκαηνο δχλαηαη, κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά κέρξη νθηψ (8) ψξεο
εβδνκαδηαίσο, πέξαλ ησλ ζπλήζσλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο.
 155(I)/2006
Ηκεξήζηα θαη εβδνκαδηαία αλάπαπζε
12.-(1) Κάζε ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο έρεη δηθαίσκα ζε ειάρηζηε πεξίνδν αλάπαπζεο έληεθα (11)
ζπλερφκελσλ σξψλ αλά εηθνζηηεηξάσξν θαη ζε εβδνκαδηαία αλάπαπζε ειάρηζηεο πεξηφδνπ είθνζη
ηεζζάξσλ (24) ζπλερφκελσλ σξψλ αλά εβδνκάδα.
(2) Κάζε ππάιιεινο γεληθνχ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κπξηαθήο, έρεη δηθαίσκα ζε ειάρηζηε πεξίνδν αλάπαπζεο έληεθα (11)
ζπλερφκελσλ σξψλ αλά εηθνζηηεηξάσξν θαη ζε εβδνκαδηαία αλάπαπζε ειάρηζηεο πεξηφδνπ ζαξάληα
νθηψ (48) σξψλ, ε νπνία δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε είηε σο κηα πεξίνδνο ζαξάληα
νθηψ (48) ζπλερφκελσλ σξψλ αλά εβδνκάδα είηε σο δχν μερσξηζηέο πεξίνδνη είθνζη ηεζζάξσλ (24)
ζπλερφκελσλ σξψλ αλά εβδνκάδα:
Ννείηαη φηη, ππάιιεινη νη νπνίνη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο
Ρχζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ Απαζρφιεζεο ησλ Τπαιιήισλ ηνπο
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2015 δελ εξγάδνληαλ Κπξηαθή, δελ δχλαηαη λα απαζρνιεζνχλ
Κπξηαθή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε θάζε ππάιιειν θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο
εξγάδεηαη Κπξηαθή, ζα παξέρεηαη εβδνκαδηαία αλάπαπζε ε νπνία ζα πξέπεη αλά δχν εβδνκάδεο λα
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά κία Κπξηαθή, κε εμαίξεζε ππάιιειν εηδηθνχ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν κε
βάζε ην άξζξν 21 δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο αλά εβδνκάδα, ζηνλ νπνίν ζα
παξέρεηαη ππνρξεσηηθά έλα (1) ειεχζεξν απφγεπκα Κπξηαθήο θάζε δεχηεξε εβδνκάδα:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο θαηαζηεί
αλαγθαίν λα εξγαζηεί εθηάθησο θαη κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, θαηά ηελ Κπξηαθή ε νπνία απνηεινχζε
κέξνο ηεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ, ν ρξφλνο απηφο ζα απνδεκηψλεηαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 18.
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Δηάιεηκκα
13. ε θάζε ππάιιειν θαηαζηήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζήο ηνπ, παξέρεηαη
έλα δηάιεηκκα γηα γεχκα ή αλάπαπζε, ειάρηζηεο δηάξθεηαο δεθαπέληε (15) ιεπηψλ θαη κέγηζηεο
δηάξθεηαο κηαο (1) ψξαο:
Ννείηαη φηη, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εθαξκφδεηαη ε κεηακεζεκβξηλή αλάπαπζε, φπσο απηή ξπζκίδεηαη
απφ ην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην ελ ιφγσ δηάιεηκκα κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηακεζεκβξηλήο αλάπαπζεο.
 155(I)/2006
πλερέο εκεξήζην ωξάξην εξγαζίαο
14. Σν εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο ππαιιήινπ θαηαζηήκαηνο είλαη ζπλερέο, κε δηαθνπή κφλν γηα ην
δηάιεηκκα, φπσο ηνχην ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 13, θαη γηα ηε κεηακεζεκβξηλή αλάπαπζε, φπσο απηή
ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 24.
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Ειεύζεξα πξωηλά ή απνγεύκαηα
15.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 12, ππάιιεινο γεληθνχ
θαηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί Κπξηαθή, ζε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη έμη (6) εκέξεο ηελ
εβδνκάδα, έρεη δηθαίσκα ζε ηξία (3) ειεχζεξα πξσηλά ή απνγεχκαηα αλά εβδνκάδα ή ζε έλα (1)
ειεχζεξν εηθνζηηεηξάσξν θαη ζε έλα (1) ειεχζεξν πξσηλφ ή απφγεπκα αλά εβδνκάδα θαη ζε
πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, έρεη δηθαίσκα ζε έλα (1) ειεχζεξν πξσηλφ
ή απφγεπκα αλά εβδνκάδα:
Ννείηαη φηη, γηα θάζε ππάιιειν γεληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη άββαην, ην έλα
(1) απφ ηα ειεχζεξα απνγεχκαηα πνπ ηνπ παξέρεηαη ή ην έλα ειεχζεξν εηθνζηηεηξάσξν πνπ ηνπ
παξέρεηαη αλά δχν (2) εβδνκάδεο, είλαη ππνρξεσηηθά άββαην.
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 12, ζε θάζε ππάιιειν γεληθνχ
θαηαζηήκαηνο παξέρεηαη έλα (1) ειεχζεξν απφγεπκα ή πξσηλφ αλά εβδνκάδα:
Ννείηαη φηη, γηα θάζε ππάιιειν γεληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη άββαην, ην έλα
(1) ειεχζεξν απφγεπκα παξέρεηαη αλά δχν (2) εβδνκάδεο ππνρξεσηηθά άββαην.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 12, ππάιιεινο εηδηθνχ θαηαζηήκαηνο ν
νπνίνο εξγάδεηαη έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα έρεη δηθαίσκα ζε ηξία (3) ειεχζεξα πξσηλά ή
απνγεχκαηα αλά εβδνκάδα ή ζε έλα (1) ειεχζεξν εηθνζηηεηξάσξν θαη ζε έλα (1) ειεχζεξν πξσηλφ ή
απφγεπκα αλά εβδνκάδα θαη ζε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα έρεη
δηθαίσκα ζε έλα (1) ειεχζεξν πξσηλφ ή απφγεπκα αλά εβδνκάδα:
Ννείηαη φηη, γηα θάζε ππάιιειν πνπ εξγάδεηαη ζε εηδηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη
άββαην, ην έλα απφ ηα ειεχζεξα απνγεχκαηα πνπ ηνπ παξέρεηαη ή ην έλα ειεχζεξν εηθνζηηεηξάσξν
πνπ ηνπ παξέρεηαη αλά δχν (2) εβδνκάδεο είλαη ππνρξεσηηθά άββαην.
(4) Κάζε παξερφκελν ειεχζεξν απφγεπκα αξρίδεη κεηά ηηο 2:00 κ.κ. ηεο εκέξαο πνπ παξαρσξείηαη,
ελψ θάζε ειεχζεξν πξσηλφ δηαξθεί κέρξη ηηο 2:00 κ.κ.
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Αξγίεο ππαιιήιωλ θαηαζηεκάηωλ
16. Κάζε ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο δηθαηνχηαη ηηο αθφινπζεο, επί πιεξσκή, αξγίεο:

(α) 1ε Ιαλνπαξίνπ·
(β) 2ε Ιαλνπαξίνπ·
(γ) 6ε Ιαλνπαξίνπ·
(δ) Καζαξή Γεπηέξα·
(ε) 25ε Μαξηίνπ·
(ζη) 1ε Απξηιίνπ·
(δ) Κπξηαθή ηνπ Πάζρα·
(ε) Γεπηέξα ηνπ Πάζρα·
(ζ) 1ε Μαίνπ·
(η) Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο·
(ηα) 15ε Απγνχζηνπ·
(ηβ) 1ε Οθησβξίνπ·
(ηγ) 28ε Οθησβξίνπ·
(ηδ) 25ε Γεθεκβξίνπ· θαη
(ηε) 26ε Γεθεκβξίνπ.
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Αλάξηεζε θαηαιόγνπ θαη πηλάθωλ
17.-(1) Κάζε θαηαζηεκαηάξρεο αλαξηά ζε πεξίνπην ρψξν, εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζηνλ νπνίν
ππάξρεη πξφζβαζε απφ ηνπο ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ, ηα αθφινπζα έγγξαθα:
(α) Καηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ·
(β) πίλαθα πνπ θαζνξίδεη ην εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο θαη ην δηάιεηκκα θάζε ππαιιήινπ
θαηαζηήκαηνο·
(γ) πίλαθα πνπ δείρλεη ηηο εκέξεο πνπ νξίζζεθαλ γηα ηελ εκεξήζηα θαη ηελ εβδνκαδηαία
αλάπαπζε, ηα ειεχζεξα πξσηλά ή απνγεχκαηα· θαη,
(δ) πίλαθα πνπ δείρλεη ηελ εηήζηα άδεηα πνπ δηθαηνχηαη θάζε ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο θαη ην
ππφινηπφ ηεο:
Ννείηαη φηη, νη πην πάλσ θαηάινγνη θαη πίλαθεο έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εβδνκάδσλ.
(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30, θαηαζηεκαηάξρεο ν νπνίνο(α) Παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1),
(β) αλαξηά ςεπδή έγγξαθα, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1),
είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα ηξηαθφζηα επξψ (€300) θαη, ζε πεξίπησζε θαη’ εμαθνινχζεζε αδηθήκαηνο ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα εμαθφζηα επξψ (€600) γηα θάζε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπλερίδεηαη ην αδίθεκα κεηά
ηελ θαηαδίθε· θαη
(3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ζε πεξίπησζε πνπ Δπηζεσξεηήο ν νπνίνο έρεη
νξηζηεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη νπνηνζδήπνηε
θαηαζηεκαηάξρεο δηαπξάηηεη αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (2),
έρεη εμνπζία λα πξνβεί ζε εμψδηθε ξχζκηζε ηνπ αδηθήκαηνο, απνδερφκελνο ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ ελ
ιφγσ θαηαζηεκαηάξρε πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα επξψ (€300).

(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο άζθεζεο ηεο εμψδηθεο ξχζκηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3), ν
Δπηζεσξεηήο επηδίδεη ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε, ηνλ νπνίν ζεσξεί φηη δηέπξαμε ην αδίθεκα, ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην αδίθεκα θαη ν ρξφλνο δηάπξαμήο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ην
ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ν θαηαζηεκαηάξρεο απηφο θαιείηαη λα θαηαβάιεη.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ε νπνία ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ζπληζηά αδίθεκα
δεθηηθφ εμψδηθεο ξχζκηζεο επαλαιεθζεί γηα δεχηεξε θνξά ή δελ ηεξκαηηζηεί εληφο ζαξάληα νθηψ
(48) σξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο εμσδίθνπ, ν Δπηζεσξεηήο θαζνξίδεη πνζφ
εμψδηθνπ πξνζηίκνπ δηπιάζηνπ ηνπ πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε θαηά ηελ πξψηε παξάβαζε θαη, ζε
πεξίπησζε πνπ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε επαλαιεθζεί γηα ηξίηε θνξά, ηφηε ν Δπηζεσξεηήο πξνβαίλεη
ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ηνπ παξαβάηε.
(6) Κάζε πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηα εδάθηα (3) ή (5) ινγίδεηαη σο ρξεκαηηθή πνηλή ε νπνία
επηβιήζεθε ιφγσ θαηαδίθεο γηα ην ζρεηηθφ αδίθεκα.
(7) Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (3) θαη (5) δχλαηαη λα θαηαβιεζεί άκεζα ζηνλ
Δπηζεσξεηή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ
Δπηζεσξεηή ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ εθδίδεηαη απφδεημε ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε πνπ ην θαηαβάιιεη, ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη(α) Σν φλνκα ή/θαη ε επσλπκία ηνπ θαηαζηεκαηάξρε γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ππφλνηα γηα δηάπξαμε
ηνπ αδηθήκαηνο,
(β) ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο εηαηξείαο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε,
(γ) ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ αδηθήκαηνο,
(δ) ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο. θαη
(ε) ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε:
Ννείηαη φηη, αλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία επίδνζεο ηεο πην πάλσ εηδνπνίεζεο, νπδεκία πνηληθή δίσμε αζθείηαη αλαθνξηθά κε ηε
δηάπξαμε ηνπ ζρεηηθνχ αδηθήκαηνο.
(8) Η εμψδηθε ξχζκηζε ηνπ αδηθήκαηνο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ απνηειεί θαηαδίθε, ζε
πεξίπησζε φκσο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ην ίδην αδίθεκα, ην δηθαζηήξην
δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ην γεγνλφο απηφ γηα ζθνπνχο επηκέηξεζεο ηεο πνηλήο.
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Απνδεκηώζεηο ππαιιήιωλ γηα ππεξωξίεο θαη αξγίεο
18.-(1) ε θάζε ππάιιειν θαηαζηήκαηνο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, φρη
κηθξφηεξε ηεο αλαινγίαο 1:2 γηα ηελ Κπξηαθή θαη ηα ειεχζεξα πξσηλά ή απνγεχκαηα, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 15, θαη 1:1½ γηα ηηο ππφινηπεο εκέξεο.
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 θαη 11, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε φρη κηθξφηεξε ηεο
αλαινγίαο 1:2 ζε θάζε ππάιιειν θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ εξγάδεηαη(α) θαηά ηηο αξγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16. θαη
(β) θαηά ηελ Κπξηαθή πνπ απνηειεί κέξνο ηεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12.
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Μέξνο ΙV Ρπζκίζεηο γηα ηε Λεηηνπξγία ηωλ Καηαζηεκάηωλ
Γεληθά θαη εηδηθά θαηαζηήκαηα
19. Καλέλα θαηάζηεκα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια, είηε ελαιιαθηηθά, ηφζν σο γεληθφ φζν
θαη σο εηδηθφ θαηάζηεκα.
 155(I)/2006
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο γεληθώλ θαηαζηεκάηωλ
20. Κάζε γεληθφ θαηάζηεκα ηεξεί ην αθφινπζν γεληθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο:
(α) Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν(i) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη δελ
θιείλεη αξγφηεξα απφ ηηο 7:30 κ.κ., κε εμαίξεζε ηελ Σεηάξηε, θαηά ηελ νπνία δελ θιείλεη
αξγφηεξα απφ ηηο 3:00 κ.κ.·
(ii) ην άββαην, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη δελ θιείλεη αξγφηεξα απφ ηηο 7:00
κ.κ.· θαη
(iii) ηελ Κπξηαθή, είλαη θιεηζηφ·
(β) θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν(i) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη δελ
θιείλεη αξγφηεξα απφ ηηο 8:00κ.κ., κε εμαίξεζε ηελ Σεηάξηε, θαηά ηελ νπνία δελ θιείλεη
αξγφηεξα απφ ηηο 3:00 κ.κ.·
(ii) ην άββαην, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη δελ θιείλεη αξγφηεξα απφ ηηο 7:30
κ.κ.· θαη
(iii) ηελ Κπξηαθή, είλαη θιεηζηφ·
(γ) αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α), θαηά ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν, πνπ
αξρίδεη ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ θαη ηεξκαηίδεηαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εκεξνκεληψλ, θάζε γεληθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα εθαξκφδεη
ην αθφινπζν Υξηζηνπγελληάηηθν σξάξην:
(i) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή, εμαηξνπκέλσλ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ
θαη ηεο παξακνλήο ηεο Πξσηνρξνληάο, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 8:00 κ.κ.· θαη
(ii) θαηά ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο, δελ αλνίγεη
λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 6:00 κ.κ.·
(δ) αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηελ
Παζραιηλή πεξίνδν ησλ (δέθα) 10 εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο ηνπ Πάζρα, θάζε γεληθφ
θαηάζηεκα κπνξεί λα εθαξκφδεη ην αθφινπζν Παζραιηλφ σξάξην:
(i) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή, εμαηξνπκέλσλ ησλ εκεξψλ ηεο Μεγάιεο
Παξαζθεπήο θαη ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 8:00 κ.κ.·
(ii) θαηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη ην Μεγάιν άββαην δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00
π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 6:00 κ.κ.

(iii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αξγία ηεο 1εο Μαΐνπ, ζπκπέζεη ζηελ πεξίνδν ησλ δέθα (10)
εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο ηνπ Πάζρα, ζα ηεξείηαη σο αξγία.
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Ωξάξην ιεηηνπξγίαο εηδηθώλ θαηαζηεκάηωλ
21. Κάζε εηδηθφ θαηάζηεκα ηεξεί ην αθφινπζν σξάξην ιεηηνπξγίαο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εηδηθνχ
θαηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία εκπίπηεη:
(α) Κάζε αξηνπνηείν ή δαραξνπιαζηείν, θηλεκαηνγξάθνο, πεξίπηεξν ή θαηάζηεκα δηαξθνχο
εμππεξέηεζεο, θαηάζηεκα ελνηθίαζεο νρεκάησλ θαη θαηάζηεκα εληφο μελνδνρείνπ, ιηκαληνχ ή
αεξνδξνκίνπ κπνξεί λα εθαξκφδεη κέρξη θαη σξάξην εηθνζηηεηξάσξεο ιεηηνπξγίαο θάζε εκέξα απφ
ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή·
(β) θάζε θαηάζηεκα πψιεζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θαπληθψλ πξντφλησλ, αλζνπσιείν,
θπηψξην θαη θαηάζηεκα ελνηθίαζεο ηαηληψλ δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5.00 π.κ. θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 10.00 κ.κ., θάζε κέξα, απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή·
(γ) θάζε θαηάζηεκα επηδηφξζσζεο ειαζηηθψλ δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί
λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 8:00 κ.κ., θάζε εκέξα, απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή·
(δ) θάζε θνπξείν/θνκκσηήξην ηεξεί ην αθφινπζν σξάξην ιεηηνπξγίαο:
(i) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε, θαζψο θαη ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην, δελ
αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 7:30 κ.κ., θαηά ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαη κέρξη ηηο 8.00 κ.κ., θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν·
(ii) ηελ Πέκπηε θαη ηελ Κπξηαθή, είλαη θιεηζηφ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία εκέξα Πέκπηε ζπκπέζεη λα πξνεγείηαη αξγίαο, φπσο
απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23, θάζε θνπξείν/θνκκσηήξην κπνξεί λα ηεξεί γηα ηελ εκέξα
απηή ην σξάξην ιεηηνπξγίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i)·
(iii) αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii), θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ)
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, ζ’ φ,ηη αθνξά ηηο αξγίεο θαη ηε κεηακεζεκβξηλή
αλάπαπζε ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αληίζηνηρα:
Ννείηαη φηη νη πην πάλσ αξγίεο δελ ζα ηεξνχληαη φηαλ ζπκπίπηνπλ κε εκέξα άββαην·
(ε) θάζε θαηάζηεκα εηδψλ πγηεηλήο ή/θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή θαηάζηεκα βηνκεραληθψλ
κεραλεκάησλ, κεραλνπξγηθψλ πιηθψλ ή/θαη εμαξηεκάησλ ηεξεί ην αθφινπζν σξάξην
ιεηηνπξγίαο:
(i) απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 7:30 κ.κ., θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαη κέρξη ηηο 8:00 κ.κ., θαηά ηε
ζεξηλή πεξίνδν·
(ii) ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή είλαη θιεηζηφ·
(iii) αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii), θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ)
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· θαη ζε φηη αθνξά ηηο αξγίεο θαη ηε κεηακεζεκβξηλή
αλάπαπζε ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αληίζηνηρα.
(ζη) θάζε θαηάζηεκα πψιεζεο κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ηεξεί ην αθφινπζν σξάξην ιεηηνπξγίαο:

(i) Απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 7:30 κ.κ., θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κέρξη ηηο 8:00 κ.κ.
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν·
(ii) ην άββαην δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 1:00
κ.κ.·
(iii) ηελ Κπξηαθή είλαη θιεηζηφ.
(δ) θάζε ςαξαγνξά ηεξεί ην αθφινπζν σξάξην ιεηηνπξγίαο:
(i) Απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 7:30 κ.κ., θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κέρξη ηηο 8:00 κ.κ.
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, κε εμαίξεζε ηελ Σεηάξηε, θαηά ηελ νπνία δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο
5:00 π.κ. θαη δελ θιείλεη αξγφηεξα απφ ηηο 3:00 κ.κ.·
(ii) ην άββαην δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 7:00
κ.κ., θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαη κέρξη ηηο 7:30 κ.κ. θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν·
(iii) ηελ Κπξηαθή δελ αλνίγεη λσξίηεξα απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο
1.00 κ.κ.·
(ε) απφ ηε Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή, θάζε πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ δελ αλνίγεη λσξίηεξα
απφ ηηο 5:00 π.κ. θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 12:00 κ.κ·
(ζ) θάζε θαηάζηεκα επίπισζεο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20, 23, θαη 24 ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, κε εμαίξεζε (i) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 20, θαη
(ii) ηελ πξνηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, θαη ηηο πξψηεο Κπξηαθέο ηνπ
Οθησβξίνπ θαη ηνπ Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, νπφηαλ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κεηαμχ ησλ σξψλ
9 π.κ. θαη 7 κ.κ.
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Αλάξηεζε πηλαθίδαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία εηδηθνύ θαηαζηήκαηνο
22. Κάζε θαηαζηεκαηάξρεο εηδηθνχ θαηαζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα αλαξηά πηλαθίδα κε ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ, ζε πεξίνπην ρψξν πνπ λα είλαη θνληά ή πάλσ ζηελ θχξηα είζνδν
ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ θαη λα είλαη νξαηή απφ άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζ’ απηφ:
Ννείηαη φηη ε πηλαθίδα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θαζνξηζκέλν ζηνλ Πίλαθα ηχπν θαη κέγεζνο θαη
θνηλνπνηείηαη ζην Γηεπζπληή.
 155(I)/2006
Αξγίεο γεληθώλ θαηαζηεκάηωλ
23. Κάζε γεληθφ θαηάζηεκα παξακέλεη θιεηζηφ θάζε έηνο θαηά ηηο αθφινπζεο αξγίεο θαηαζηεκάησλ:
(α) 1ε Ιαλνπαξίνπ·
(β) 2ε Ιαλνπαξίνπ·
(γ) 6ε Ιαλνπαξίνπ·

(δ) 1ε Απξηιίνπ·
(ε) Κπξηαθή ηνπ Πάζρα·
(ζη) Γεπηέξα ηνπ Πάζρα·
(δ) 1ε Μαίνπ·
(ε) Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο·
(ζ) 15ε Απγνχζηνπ·
(η) 25ε Γεθεκβξίνπ· θαη
(ηα) 26ε Γεθεκβξίνπ.
 155(I)/2006
 70(Ι)/2015
Μεηακεζεκβξηλή αλάπαπζε
24. Καηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο 15εο Ινπλίνπ θαη ηεο 31εο Απγνχζηνπ θάζε έηνπο, ηα γεληθά
θαηαζηήκαηα δχλαληαη λα εθαξκφδνπλ κεηακεζεκβξηλή αλάπαπζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ
ησλ σξψλ 2.00 κ.κ. θαη 5:00 κ.κ.
 155(I)/2006
Δηεμαγωγή ιηαληθνύ εκπνξίνπ ή επηρείξεζεο ζε ρώξνπο άιινπο από θαηαζηήκαηα
25. Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή επηρείξεζεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο πνπ δελ είλαη
θαηάζηεκα, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δελ επηηξέπεηαη λα
παξακέλεη αλνηθηφ θαηάζηεκα ζην νπνίν δηεμάγεηαη αληίζηνηρν είδνο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ηφηε ζα ζεσξείηαη σο
θαηαζηεκαηάξρεο πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ηνπ
θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία εκπίπηεη ην είδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή επηρείξεζεο πνπ δηεμάγεη:
Ννείηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πψιεζε εθεκεξίδσλ θαη
πεξηνδηθψλ.
 155(I)/2006
Καλνληζκνί γηα ηα πξνϊόληα ή/θαη ππεξεζίεο ηωλ εηδηθώλ θαηαζηεκάηωλ
26. Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα εηδηθά
θαηαζηήκαηα θαζνξίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην νπνίν
κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ππφςε θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ επεξεαδφκελσλ
νξγαλψζεσλ.
 155(I)/2006
 36(Ι)/2015
Καλνληζκνί γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα
27.-(1) Σα φξηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ / δσλψλ, ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο
θαη νη αξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα, πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα
ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα, θαζνξίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην,
ην νπνίν κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ πκβνπιεπηηθψλ
Δπηηξνπψλ πνπ ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2):
Ννείηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, θάζε γεληθφ θαηάζηεκα πνπ είλαη εληφο
ησλ νξίσλ ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο/δψλεο, ζεσξείηαη σο ηνπξηζηηθφ θαηάζηεκα θαη αλαθνξηθά κε ην
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο αξγίεο εθαξκφδεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ θαλνληζκψλ ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20, 21 θαη 23.

(2) Αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο
δηαηάμεηο:
(α) ε θάζε επαξρία ζπζηήλεηαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, κε αξκνδηφηεηα λα ζπκβνπιεχεη ηνλ
Τπνπξγφ φζν αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ δσλψλ/πεξηνρψλ, ηεο
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αξγηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο·
(β) ε θάζε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ (i) ηνλ έπαξρν ηεο νηθείαο επαξρίαο, σο πξφεδξν·
(ii) έλα εθπξφζσπν ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ·
(iii) έλα εθπξφζσπν απφ θάζε επεξεαδφκελν δήκν ή θνηλφηεηα·
(iv) έλα εθπξφζσπν ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ θαη έλα εθπξφζσπν ηνπ
Κππξηαθνχ, Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ·
(v)
έλα
εθπξφζσπν
Καηαζηεκαηαξρψλ·

ηεο

Παγθχπξηαο

Οκνζπνλδίαο

Βηνηερλψλ

Δπαγγεικαηηψλ

(vi) έλα εθπξφζσπν ηεο Παγθχπξηαο Δξγαηηθήο Οκνζπνλδίαο, έλα εθπξφζσπν ηεο
πλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Κχπξνπ θαη έλα εθπξφζσπν ηεο Γεκνθξαηηθήο Δξγαηηθήο
Οκνζπνλδίαο Κχπξνπ· θαη
(vii) έλα εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·
(γ) ν πξφεδξνο ζπγθαιεί ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζε ηαθηηθή ζπλεδξία, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
θάζε έηνο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ κέρξη ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ ακέζσο
επφκελνπ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ εηζεγήζεσλ αλαθνξηθά κε (i) ηελ αθξηβή ρσξνκεηξηθή πεξηγξαθή θαη ην ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ πξνηείλεηαη σο
ηνπξηζηηθή πεξηνρή / δψλε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(ii) ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ζα ηζρχνπλ ηα ηνπξηζηηθά σξάξηα· θαη
(iii) ηα πξνηεηλφκελα ηνπξηζηηθά σξάξηα θαη ηηο αξγίεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα πνπ
εκπίπηνπλ εληφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο / δψλεο:
Ννείηαη φηη, φιεο νη εηζεγήζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη λα ζπλάδνπλ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ·
(δ) ν πξφεδξνο ζπγθαιεί ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζε έθηαθηε ζπλεδξία, κεηά απφ γξαπηή
αίηεζε ηξηψλ κειψλ ηεο ή κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ή φηαλ ν ίδηνο ην θξίλεη
αλαγθαίν, κε ζθνπφ λα ζπκβνπιεχεη ηνλ Τπνπξγφ γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Δπηηξνπήο·
(ε) ν πξφεδξνο, ππνβάιιεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνλννχληαη ζην εδάθην (γ).
 155(I)/2006
 36(Ι)/2015
 ΓΙΟΡΘ. Δ.Δ. Παξ. Ι(Ι), Αξ. 4503, 9.4.2015

Πώιεζε νηλνπλεπκαηωδώλ πνηώλ
28. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θάζε θαηάζηεκα πνπ πσιεί
νηλνπλεπκαηψδε πνηά, πξέπεη λα ηεξεί θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πσιήζεσο Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ
Νφκνπ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ.
 155(I)/2006
ΜΕΡΟ V Σειηθέο Δηαηάμεηο
Καλνληζκνί
29. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή γηα ηε ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο, ην νπνίν ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφ
ξχζκηζεο κε Καλνληζκνχο.
 155(I)/2006
Αδηθήκαηα θαη πνηλέο
30.-(1) Καηαζηεκαηάξρεο, ν νπνίνο παξαβηάδεη (α) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· ή
(β) νπνηνλδήπνηε θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
είλαη έλνρνο πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο
επξψ (€ 30.000) ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί:
Ννείηαη φηη, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε, κεηαμχ
άιισλ, ηπρφλ πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηφο
ηνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ πνπ απαζρνιεί θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαζηήκαηνο.
(2) Όπνηνο (α) παξεκπνδίδεη Δπηζεσξεηή θαηά ηελ ελάζθεζε νπνηαζδήπνηε αξκνδηφηεηαο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη
απφ ην Νφκν˙ ή
(β) αξλείηαη λα απαληήζεη ή απαληά ςεπδψο ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα Δπηζεσξεηή, γηα ηελ νπνία
παξέρεηαη εμνπζία απφ ην Νφκν˙ ή
(γ) παξαιείπεη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε αξρείν, πηζηνπνηεηηθφ, βηβιίν, ή άιιν έγγξαθν ή
ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη λα παξνπζηάζεη ζε Δπηζεσξεηή ζχκθσλα κε ην Νφκν˙ ή
(δ) παξεκπνδίδεη, ή απνπεηξάηαη λα παξεκπνδίζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηνπ λα παξνπζηαζζεί
ελψπηνλ Δπηζεσξεηή λα εμεηαζζεί απφ απηφλ,
είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο ή
κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000) ή θαη κε ηηο δπν απηέο πνηλέο.
(3) Αλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα εδάθηα (1) θαη (2) αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ή
νξγαληζκφ, έλνρνη ζα είλαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο, δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο
αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα έρεη
δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε, ζχκπξαμε ή αλνρή ηνπ, ν νπνίνο ζα ηηκσξείηαη θαηά ην εδάθην (1)
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο πνπ ζα ηηκσξείηαη κφλν κε ηε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην εδάθην απηφ.

 155(I)/2006
 36(Ι)/2015
 70(Ι)/2015
Αξκόδην Δηθαζηήξην
31. Αξκφδην Γηθαζηήξην γηα επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο, ε νπνία ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη ην επαξρηαθφ δηθαζηήξην ηεο επαξρίαο, ζηελ
νπνία έρεη πξνθχςεη ε δηαθνξά, κε εμαίξεζε ηηο δηαθνξέο αζηηθήο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ θαη γηα ηηο νπνίεο αξκφδην είλαη ην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ.
 155(I)/2006
Καηάξγεζε πξνεγνύκελωλ ξπζκίζεωλ:
32. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν πεξί Βνεζψλ Καηαζηεκάησλ Νφκνο, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί, θαζψο θαη νη Καλνληζκνί θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνχηνπ
θαηαξγνχληαη.
 155(I)/2006
Μεηαβαηηθή Δηάηαμε
33. Οη πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ Απαζρφιεζεο ησλ Τπαιιήισλ
ηνπο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015 [..: δειαδή ηνπ Ν. 36(Ι)/2015], ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 7 απηνχ κε ην αθφινπζν λέν άξζξν 7:
"Έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ [..: δειαδή ηνπ Ν. 36(Ι)/2015].
Ο παξψλ Νφκνο [..: δειαδή ν Ν. 36(Ι)/2015] ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 14 Ματνπ ηνπ 2015." [..:
βι. Τπνζεκείσζε 7 ηνπ Ν. 36(Ι)/2015].
 55(Ι)/2015

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ
Σχπνο Πηλαθίδαο Δηδηθνχ Καηαζηήκαηνο
('Αξζξν 22)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΩΝ OΡΩΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΩΡΑΡΙΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ
Καηεγνξία Δηδηθνχ Καηαζηήκαηνο:...............................................
Ηκέξα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21:
ΑΠΟ

ΜΔΥΡΙ

Γεπηέξα:
Σξίηε:
Σεηάξηε:
Πέκπηε:
Παξαζθεπή:
άββαην:
Κπξηαθή:
Όλνκα εηαηξείαο ή θαηαζηεκαηάξρε ............................................................
Δπσλπκία εηδηθνχ θαηαζηήκαηνο .................................................................
Γηεχζπλζε εηδηθνχ θαηαζηήκαηνο ................................................................

εκείωζε
21(β) ηνπ Ν.68(I)/2007εκείωζε πληάθηε
Δθ παξαδξνκήο ηεο Βνπιήο αλαθέξεηαη φπσο πξνζηεζνχλ εδάθηα (ζη), (δ), (ε) κεηά ην εδάθην (ε)
ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ, ελψ δελ ππάξρεη εδάθην (ε).
εκείωζε
7 ηνπ Ν. 36(Ι)/2015Έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ [..: δειαδή ηνπ Ν.
36(Ι)/2015]
Ο παξψλ Νφκνο [..: δειαδή ν Ν. 36(Ι)/2015] ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 14 Ματνπ ηνπ 2015.

