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τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω περίο-
δον ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της 
επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι της 26ης 
'Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τη 7η Μαΐου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 230/67/Α/Ι.) 

Αριθμός 331 
ο ΠΕΡΙ ΘΕΡΙΝΉς ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉς ΑΝΑΠΑΎΣΕΩς 

. ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. Ί86 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 (Ί) 
Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 

τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 3 τοΰ περί θερινής Μεταμεσημ
βρινής 'Αναπαύσεως Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, δια του παρόντος διατάττει 
τά ακόλουθα : 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς τό περί θερινής Μετα
μεσημβρινής 'Αναπαύσεως Διάταγμα του 1971. 

2. Μεταξύ της 17ης Μαΐου και 18ης Σεπτεμβρίου 1971, αμφοτέρων 
τών ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, δλοι οί κάτωθι αναφερόμενοι 
τόποι εργασίας οί ευρισκόμενοι εντός τών δημοτικών ορίων τών πό
λεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακος, 'Αμμοχώστου (περιλαμβανο
μένων και τών Βαρωσίων), Πάφου και Κυρήνειας και τών ορίων τών 
χωρίων 'Αγίας Φύλας, Λεύκας, Λευκάρων, Λευκονοίκου,, Μόρφου, Κυ
θραίας, Καραβά, Πόλεως, Άθηαίνου και ΑΊγιαλούσης και του 'Αγίου 
Δομετίου, Έγκώμης, Άγλαντζιας, Μέσα Γειτονιάς, Στροβόλου και 
Τράχωνα θά κλείωσι και παραμένωσι κλειστοί καθ' έκάστην ήμέραν 
της εβδομάδος κοαά τάς ώρας 1 μ.μ. μέχρι 4 μ.μ. : 

(1) Έμπορικαί επιχειρήσεις χονδρικοΟ και λιανικού εμπορίου. 
(2) Ασφαλιστικά, λογιστικά, αρχιτεκτονικά και διαφημιστικά 
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(3) Κουρεία και κομμωτήρια. 
Νοείται δτι : 

(α) Οί ακόλουθοι τόποι εργασίας εξαιρούνται τών διατάξεων 
του παρόντος Διατάγματος : 

(ί) Φαρμακεία ή φαρμακαποθήκαι. 
(Π) Σταθμοί ανεφοδιασμού βενζίνης και άλλων πετρελαιο

ειδών δπου διεξάγεται λιανική πώλησις. 
(Hi) Άποθήκοα και άλλα οικήματα χρησιμοποιούμενα ύπό 

της 'Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 
(iv) Ζαχαροπλαστεία. 
(ν) Τά υπαίθρια περίπτερα εις τά όποια πωλούνται περιο

δικά, ξυριστικαί λεπίδες, σάπων, οδοντόκρεμα, ταχύ
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δρομικά δελτάρια, φωτογραφικά! ταινίαι και αναψυ
κτικά έκτος οινοπνευματωδών ιτοτών ώς ταΰτα ορί
ζονται εις τον περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Πο
τών Νόμον, Κεφ. 144. 

(β) Έδωδ ιμοπωλε ΐα άτινα δυνάμει του περί Βοηθών Καταστη
μάτων Νόμου, Κεφ. 185, κλείουσι το απόγευμα του Σ α β β ά 
του, δύνανται νά παραμείνωσιν ανοικτά κατά το Σ ά β β α τ ο ν 
μέχρι της 2 μ.μ. 

( γ ) Τά κουρεία άτινα ευρίσκονται εντός τών δημοτικών ορίων 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακος, 'Αμμοχώστου (περιλαμβα
νομένων και τών Βαρωσίων) Πάφου και Κυρήνειας, εις τά 
προάστεια 'Αγίου Δομετίου, Έ γ κ ώ μ η ς , Ά γ λ α ν τ ζ ι ά ς , Στρο
βόλου καΐ Τράχωνα και εις τά χωρία Καραβά και Μόρφου, 
εξαιρούνται τών διατάξεων του παρόντος Διατάγματος καθ ' 
εκαστον Σάββατον . 

Τά περί θερινής Μεταμεσημβρινής 'Αναπαύσεως Δ ι α τ ά γ μ α τ α 1954— 
1970 διά τοΰ παρόντος καταργούνται άνευ επηρεασμού οιασδήποτε 
πράξεως ή παραλείψεως δυνάμει αυτών γενομένης. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 12η Μαΐου 1971 
(Υ.Ε. 109/59.) 

'Αριθμός 332 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

Το περί Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου Διάταγμα. 

1. Το παρόν Διάταγμα δύναται νά άναφέρηται ώς τό περί Άπηγορευ
μένων Περιοχών Κυνηγίου Διάταγμα 1971. 

2. Ή περιοχή ή καθοριζομένη είς τό κάτωθι Παράρτημα θά κηρυχθή 
και κηρύσσεται ώδε ώς Άπηγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου. 

3. Τό παρόν Διάταγμα θεσπίζεται επιπροσθέτως προς οιονδήποτε 
Διάταγμα θεσπισθέν προηγουμένως άναψορικώς προς άλλας Ά π η γ ο 
ρευμένας Περιοχάς Κυνηγίου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Επαρχία Λευκωσίας/Κυρήνειας. 

Τό δριον της περιοχής αρχίζει εκ της διασταυρώσεως της όδου της 
άγούσης εκ του χωρίου Μαρκό προς τό χωρίον Τύμπου μεθ' ετέρας όδοΰ, 
παρά τό άπώτατον νότιον σημεΤον του τεμαχίου Ά ρ . 312 τοΰ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXX1.4.W.2, τοΰ χωρίου Τύμπου 
τοΰ Συμπλέγματος «Β», παρά τήν τοποθεσίαν «Γεφυρούδια» και προ
χωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυναιν κατά μήκος της δευτέρας ανα
φερθείσης όδοΰ μέχρι της νοτιοδυτικής γωνίας τού τεμαχίου Ά ρ . 18 τοΰ 
Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXI.12.W. 1, τοΰ είρημένου 
χωρίου τοΰ Συμπλέγματος «J», ήτις γωνία ευρίσκεται επί της δεξιάς 
όχθης τοΰ πόταμου «Παλιάς Ποταμός», παρά τήν τοποθεσίαν «Μονή»· 
εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όχθης τοΰ 
είρημένου πόταμου μέχρι τής γέφυρας επί τής οποίας διέρχεται ή πα
λαιά κυρία οδός Λάρνακος—Λευκωσίας· εκείθεν με βορειοδυτικήν κοττεύ


