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ο Π Ε Ρ Ι Θ Ε Ρ Ι Ν Ή ς Μ Ε Τ Α Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Ν Ή ς ΑΜΑΠΑΥΣΕΩΣ 
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 186 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 (1) 

Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 3 τοΰ περί θερινής Μεταμεσημ
βρινής 'Αναπαύσεως Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος διατάττει 
τά ακόλουθα : 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς τό περί θερινής Μετα
μεσημβρινής 'Αναπαύσεως Διάταγμα τοΰ 1972. 

2. Μεταξύ της 15ης Μαΐου και 16ης Σεπτεμβρίου 1972. 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, Καραβα, Πόλεως. Άθηαίνου και Αίγιαλούσης και τοΰ 'Αγίου 
Δομετίου, Έγκώμης, Άγλαντζιας, Μέσα Γειτονιάς, Στροβόλου καί 
Τράχωνα θά κλείωσι και παραμένωσι κλειστοί καθ' εκάστη ν ήμέραν 
της εβδομάδος κατά τάς ώρας 1 μ.μ. μέχρι 4 μ.μ. : 

(1) Έμπορικαί επιχειρήσεις χονδρικού καί λιανικού εμπορίου. 
(2) 'Ασφαλιστικά, λογιστικά, αρχιτεκτονικά και διαφημιστικά 

γραφεία. 
(3) Κουρεία καί κομμωτήρια. 
Νοείται δτι : 

(α) Ot ακόλουθοι τόποι εργασίας εξαιρούνται τών διατάξεω\ 
του παρόντος Διατάγματος : 

(i) Φαρμακεία ή φαρμακαποθήκαι. 
(ii) Σταθμοί ανεφοδιασμού βενζίνης καί άλλων πετρελαιο

ειδών δπου διεξάγεται λιανική πώλησις. 
(Hi) Άποθήκαι καί άλλα οικήματα χρησιμοποιούμενα υπό 

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

δικά, ξυριστικαί λεπίδες, σάπων, οδοντόκρεμα, ταχυ
δρομικά δελτάρια, φωτογραφικαί ταινίαι καί αναψυ
κτικά εκτός οίνοπνευμοπτωδών ποτών ώς ταΰτα ορί
ζονται εις τόν περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Πο
τών Νόμον, Κεφ. 144. 

(β) Έδωδιμοπωλεΐα ατινα δυνάμει του περί Βοηθών Καταστη
μάτων Νόμου, Κεφ. 185, κλείουσι τό άπόγευμο; του Σαββά
του, δύνανται νά παραμείνωσιν ανοικτά κατά τό Σάββατον 
μέχρι τής 2 μ.μ. 

(γ) Τά κουρεία ατινα ευρίσκονται εντός τών δημοτικών ορίων 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακος, 'Αμμοχώστου (περιλαμβα
νομένων καί τών Βαρωσίων) Πάφου καί Κυρήνειας, εις τά 
προάστεια 'Αγίου Δομετίου, Έγκώμης, 'Α γλοααζιας, Στρο
βόλου καί Τράχωνα καί είς τά χωρία Καραβα καί Μόρφου. 
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εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος καθ' 
2καστον Σάββατον. 

Τά περί θερινής Μεταμεσημβρινής 'Αναπαύσεως Διατάγματα 1954-
1971 διά του παρόντος καταργούνται άνευ επηρεασμού οιασδήποτε 
πράξεως ή παραλείψεως δυνάμει αυτών γενομένης. 

Έγένετο τη 10rj Μαΐου 1972. 
(Υ.Ε. 109/59.) 

"Ετυιτώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


