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'Αριθμός 313 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ ( Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Ι Σ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 175Α 

Διορισμός Αρμοδίας 'Αρχής δυνάμει του Κανονισμού 'Αμύνης 3 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ ΚοτνονισμοΟ 'Αμύνης 3 
(δστις εξακολουθεί να ίσχύη δυνάμει του άρθρου 6 (3) τοΟ περί 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχισις Μεταβατικών Εξουσιών) 
Νόμου, (Κεφ. 175Α)) διορίζει τον Ύπουργόν 'Εμπορίου και Βιομη
χανίας κ. Άνδρέαν Λοϊζίδην ώς Άρμοδίαν 'Αρχήν δι ' απαντάς τους 
σκοπούς τών Κανονισμών 'Αμύνης και ιδίως δια τους σκοπούς 'Αμύ
νης τοΰ Κανονισμού 'Αμύνης 61. 

'Εξεδόθη σήμερον τήν 8ην Μαΐου 1971 

'Αριθμός 314 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ( Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Ι Σ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.175Α 

Διάταγμα ύπό της 'Αρμοδίας 'Αρχής 
δυνάμει του Κανονισμού 'Αμύνης 61 (1) (α) 

Ό Υπουργός 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεόντως διορισθείς ώς 
Αρμοδία 'Αρχή δια τους σκοπούς του Κανονισμού 'Αμύνης 61 (δστις 
εξακολουθεί νά Ίσχύη δυνάμει του άρθρου 6 (3) του περί Προμη
θειών και Υπηρεσιών (Συνέχισις Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου, 
(Κεφ. 175Α)) εκδίδει το ακόλουθος Δ ι ά τ α γ μ α : 

1. Διατάσσει δπως άπαντα τα εν τη Δημοκρατία πρατήρια πετρε
λαιοειδών παραμένωσιν ανοικτά και λειτουργώσι διά τήν έξυπηρέ
τησιν του κοινού και πάς ιδιοκτήτης και κάτοχος τούτων ώς και πάς 
υπηρέτης ή αντιπρόσωπος τούτων πωλώσι και διαθέτωσι πετρελαιο
ειδή ε'ις το κοινόν καθ' δλας τάς συνήθεις εργασίμους ώρας. 

2. Ή 'Αρμοδία 'Αρχή θεωρεί τήν λειτουργίαν τών τοιούτων πρα
τηρίων ώς ουσιώδη ύπηρεσίαν διά τους σκοπούς τοΟ Κανονισμού 
'Αμύνης 61 (1). 

3. Πάς δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιαν
δήποτε διάταξιν του παρόντος Διατάγματος είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται είς τάς ύπό του Κανονισμού 'Αμύνης 94 προβλεπο
μένας ποινάς. 

'Εξεδόθη σήμερον τήν 8ην Μαΐου 1971 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


