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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰιΓ Ά ρ . 890 της 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1971 

Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 604 
ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1955 ΕΩΣ 1958 

Προκήρυξις δυνάμει του άρθρου 35. 

Έν τη ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 35 τών περί 'Αποικιακής 'Αερο
ναυτιλίας Διαταγμάτων 1955 εως 1958, αΐτινες έξουσίαι έχουν περι
έλθει εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 188 3 (β) 
του Συντάγματος, και πάσης άλλης προς τούτο υφισταμένης εξου
σίας, το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά της παρούσης προκηρύξεως 
κηρύττει τάς έν τω Πίνακι «Α» κατωτέρω καθοριζομένας περιοχάς ώς 
Περιοχάς 'Εκπαιδευτικών Πτήσεων, και τάς έν τω Πίνακι «Β» κατω
τέρω περιοχάς ώς Περιοχάς διά Δρομολόγια Άεροναυτιλιακών Πτή
σεων. 

Πάσα προηγουμένη άπαγόρευσίς διά τους σκοπούς του ώς άνω 
ρηθέντος άρθρου 35, άναφορικώς προς τάς έν τοΐς Πίναξι «Α» καΐ «Β» 
άναφερομένας περιοχάς αίρεται : 

Νοείται δτι αϊ έν τω Πίνακι «Α» περιοχαι θά χρησιμοποιούνται 
μόνον ώς περιοχαι δι ' έκπαιδευτικάς πτήσεις και αί έν τω Πίνακι «Β» 
τοιαυται ώς περιοχαΙ δι' άεροναυτιλιακά ταξίδια έκτελούμενα διά 
σκοπούς αναψυχής καΐ ή εκπαιδεύσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι αί πτήσεις αεροσκαφών της στρατιωτικής 
αεροπορίας του 'Ηνωμένου Βασιλείου, ιπταμένων συμφώνως προς τάς 
προνοίας τής παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Μέρους 11 του Παραρ
τήματος «Β» τής Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως διά τους σκοπούς της 
Συνθήκης ταύτης και αί πτήσεις αεροσκαφών τής Δυνάμεως τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών έν Κύπρω, ιπταμένων συμφώνως προς τάς προ
νοίας τής Συμφωνίας τής άφορώσης το Νομικόν καθεστώς τής Δυνά
μεως τών Ηνωμένων Εθνών έν Κύπρω και διά τους σκοπούς τής 
Συμφωνίας ταύτης δεν επηρεάζονται ύπό τών προνοιών του παρόν
τος Διατάγματος 
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ΠΙΝΑΞ «A» 

Εκπαιδευτικά! Περιοχαί Πτήσεων : 
(i) Περιοχή ευρισκομένη δυτικώς του αεροδρομίου Λευκωσίας 

και περικλεισμένη μεταξύ τών σημείων "Αγιος Βασίλειος,. 
Διόριος, Μόρφου, Κάτω Κουτραφας, Μένοικον, "Αγιος Βα
σίλειος, 

(ii) Περιοχή ευρισκομένη ανατολικώς της πόλεως Λευκωσίας 
 καΐ περικλεισμένη μεταξύ τών σημείων Άθηαίνου, Λύσης, 

'Αμμοχώστου, Σαλαμίνος, Λευκονοίκου, "Εξω Μετοχίου, 
'Αθηαίνου. 

ΠΙΝΑΞ «Β» 

Δρομολόγια Άεροναυτιλιακών Ταξιδιών : 
(i) Λευκωσία, Μόρφου, Εύρύχου, Πάφος, Ζύγι, Λευκωσία. 
(ii) Λευκωσία, Ζύγι, Άθηαίνου, Τρίκωμον, Γιαλουσα, Λευκόνοι

κον, Λευκωσία. 
(iii) Λευκωσία, Μόρφου, Ζύγι, Λευκόνοικον,. Λευκωσία. 
(ΐν) Λευκωσία, Λάρναξ, Αμμόχωστος, Λευκωσία. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 15η Ιουλίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 108/64/3.) 

Αριθμός 605 
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 155 

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 4 (2) 

Ίο Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη
γουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 (2) του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου, εξουσιοδοτεί τά πρόσωπα τών όποιων τά όνό
ματα αναγράφονται είς το κάτωθι Δελτίον δπο^ς διενεργούν ανα
κρίσεις άναφορικώς προς τήν διάπραξίν οιουδήποτε αδικήματος προ
βλεπομένου ύπό τών περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμά
των Νόμων του 1969 και 1970 και τών δυνάμει τούτων εκδοθέντων 
Κανονισμών ή οιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών τροποποιούντων ή 
άντικαθιστώντων αντιστοίχως τούτους. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
1. Χρίστος Μακρής, Τουριστικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
2. Στέλιος Πιτσιλλίδης, Ανώτερος Επιθεωρητής 
3.. Κρίνος Χ ' ' Γεωργίου, Επιθεωρητής. 

'Εξεδόθη τή 22α 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 774/VI.) 


