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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

   Αριθμός 4810Α Τετάρτη, 13 Αυγούστου  2014 1914Α 

      

Αριθμός 384Α 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΙ TOY 2006 ΕΩΣ 2011 
(Ν. 155(Ι) ΤΟΥ 2006, Ν.68(Ι) ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ Ν. 6(Ι) ΤΟΥ 2011) 

 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 27  

 
 

155(Ι) του 2006 
68(Ι) του 2007  
6(Ι) του 2011. 

 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της 
παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 έως 2011, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
Κ.Δ.Π. 269/2014 
 
Κ.Δ.Π. 383/2014 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων 
(Όρια Τουριστικών Περιοχών / Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) 
(Επαρχία Αμμοχώστου) (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με το 
περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/ Ζωνών, 
Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) (Επαρχία Αμμοχώστου) (Αρ. 2) Διάταγμα του 
2014 και το περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/ 
Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) (Επαρχία Αμμοχώστου) 
(Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 (που στο εξής τα δύο τελευταία θα αναφέρονται ως «το 
βασικό Διάταγμα»). 

 
Τροποποίηση της 
παραγράφου 4 
του βασικού 
Διατάγματος. 

2. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 
παραγράφου 4 αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη στην παράγραφο αυτή της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
  «Νοείται ότι τα γενικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στις περιοχές/ζώνες που 

καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα δύνανται, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, όπως μην τηρήσουν ως αργία την 15η Αυγούστου 2014: 



1915Α 

 

Περιοχή / 
Ζώνη Περιγραφή - Περιοχή / Οδός 

Δήμος 
Παραλιμνίου 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της ακτογραμμής, όπου 
καταλήγει το κοινό δημοτικό όριο Δερύνειας - Παραλιμνίου· από εκεί με 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω ακτογραμμής μέχρι το σημείο όπου καταλήγει το κοινό δημοτικό 
όριο Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου· από εκεί με βορειοδυτική, δυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κοινού 
δημοτικού ορίου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου μέχρι τον κύριο δρόμο Αγίας 
Νάπας - Παραλιμνίου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο 
τετραπλής κυκλοφορίας που οδηγεί στην περιοχή Πρωταρά· από εκεί με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Πρωτάρα - Κάππαρις· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
τη διασταύρωση του με το δρόμο Αγίας Τριάδας - Παραλιμνίου· από εκεί 
με δυτική κατεύθυνση και σε απόσταση 30 μέτρων νότια και παράλληλα 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι, τη βορειοδυτική γωνία του τεμαχίου 2282, 
φύλλο σχέδιο 33/54 Ε1, Δήμος Παραλιμνίου, σε απόσταση περίπου 1100 
μέτρων· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε απόσταση 30 μέτρων 
βόρεια και παράλληλα του δρόμου Παραλιμνίου - Αγ. Τριάδος μέχρι τον 
κύριο δρόμο Πρωτάρα - Κάππαρις· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το κοινό δημοτικό όριο Δερύνειας 
- Παραλιμνίου· και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δημοτικού ορίου μέχρι το σημείο αρχής: 
 
Νοείται ότι, στην περιοχή κατά μήκος της Λεωφόρου Κάππαρις 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα υποστατικά των οποίων η πρόσοψη 
βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου. 
 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο 
ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6472. 
 
Αντίγραφα του πιο πάνω ειδικού σχεδίου βρίσκονται για επιθεώρηση από 
κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του Έπαρχου Αμμοχώστου, 
στο Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου και στα Γραφεία του Δήμου 
Παραλιμνίου. 
 

Αγία Νάπα Ολόκληρη η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας 

 
 

 
Έγινε στις 13 Αυγούστου 2014. 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ, 

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας,1445 Λευκωσία,Κύπρος 
 Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα  - Ετήσια συνδρομή: €68,00. 
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