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νιας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Καλοπαναγιώτης της 

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
υπ' άρ. 404 (μέρος), 403 (μέρος), 402 (μέρος), 401/1 (μέρος), 400 
(μέρος), 393 (μέρος), 392 (μέρος), 391 (μέρος),. 390 (μέρος), 371 
(μέρος), 370 (μέρος), 364 (μέρος), 363 (μέρος), 362 (μέρος), 357 
(μέρος), 355 (μέρος), 350 (μέρος), 348 (μέρος),. 344 (μέρος), 343 
(μέρος), 337 (μέρος),, του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
XXX Υ11.10, τεμάχια ύπ' αρ. 782 (μέρος), 781 (μέρος), του Κυβερνη
τικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ΧΧΧΥΙΙ.9, τεμάχια ύπ' άρ. 83 (μέ
ρος) καΐ 74 (μέρος), τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου ύπ' άρ. Ι. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, τριών προσταθίων και 1,900 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
ύπογεγραμμέου ύπό του Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρη.νείας ήμερο·, 
μη,νίας 12ης Φεβρουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώ-που έν τω Γραψείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας και Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Λευκωσία τη 13η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 314/59/Α/6.) 

'Αριθμός 268 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 184 

Το περί Ρυθμίσεως της 'Απασχολήσεως Λιμενεργατών (Λεμεσού,. 
'Αμμοχώστου και Λάρνακος) Διάταγμα του 1953 (παραγρ. 5). 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Κύριοι αντιπρόσωποι και άναπληρωταί αυτών οριζόμενοι δυνάμει 

τοΰ άρθρου 4 του περί Ρυθμίσεως της 'Απασχολήσεως 
Λιμενεργατών Νόμου. 

Γνωστοποιείται ώδε δτι τά ακόλουθα πρόσωπα ορίζονται ως κύριοι 
αντιπρόσωποι ή άνοατληρωταί αυτών παρά τοΐς Συμβουλίοις 'Αμμο
χώστου καΐ Λάρνακος εις άντικατάστασίν των μέχρι τοΰδε αντιπρο
σώπων ή αναπληρωτών αυτών. 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Κύριοι 'Αντιπρόσωποι : Άναπληρωταί : 

Εργοδοτών 
"Αδωνις Παπαδόπουλος Πανικός Γιωρκάτζης 
'Ανδρέας Τζωρτζής "Ακης Μαυρουδής 
Χασάν 'Οσμάν Άπάταϊ Χρίστος Μιχαήλ 

Λιμενεργατών 
Κώστας Χριστοδουλίδης Γεώργιος Γιώρκας 
Νικόλας Άσπρης Σωτήρης Γενιάς 
Μουλλά Έμίν Μουσταφά Άλή Αχμέτ 
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ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ 
Κύριοι. 'Αντιπρόσωποι : 

Τώνης Μαντοβάνης 
Στέλ ιος Δημητρίου 
Φίλιος Νικολάου 

Νικόδημος Μέλισσος 
' Ι ωάννης Δη μητριάδης 
Χουσεΐν Τζωρτζιόγλου 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Άναπληρωτα ί 

Ε ρ γ ο δ ο τ ώ ν 

Λιμενεργατών 

Νίνος Μοα/τοβάνης 
Τΐτος Φιλώτας 
Φίλιππος Βάρδας 

Στέλ ιος Κωστή 
'Ανδρέας Ψ α ρ ά ς 
Σ ι α π ά ν Ό μ έ ρ 

'Αριθμός 269 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 
6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 14 (1 ) . 

Γνωστοποιείται δτι το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Αχνας της Ε π α ρ χ ί α ς 
'Αμμοχώστου, το όποιον έχει διορισθή δυνάμει της δευτέρας επιφυλά
ξεως της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 3 τοΰ περί Ρυθ
μίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, ως αρμοδία αρχή δια τήν περιοχήν 
Βελτιώσεως "Αχνας, ενασκούν τάς ύπό τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 14 
τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας είς τήν άρμοδίαν αρχήν εξουσίας, 
τη έγκρίσει τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καθορίζει τήν περιοχήν τήν 
περιγραφομένην εν τφ Πρώτφ Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως 
και περιλαμβανομένην εντός τών ορίων της προαναφερθείσης Περιοχής 
Βελτιώσεως ως ζώνην εντός της οποίας ή άνέγερσις οιασδήποτε οικο
δομής διά τάς χρήσεις τάς περιγραφομένας εν τω Δευτέρω Πίνακι της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία αρχή δύναται νά χορήγηση άδειαν διά προσ
θήκην ή μετατρσπήν είς ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς διατάξεις 
της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκοδομήν ή οποία 
υφίσταται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστο
ποιήσεως εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ή οποία προ τής 
τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμφωνον προς 
τάς διοττάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή οποία εΐχεν έγκριθή 
δυνάμει τοΰ Νόμου, εάν ή τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή ίκανοποιή 
τους ακολούθους δρους : 

(α) Ή αρμοδία αρχή είναι Ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή μετα
τροπή εϊς τήν ως εϊρηται οίκοδομήν δεν θά έπηρεάση δυσμε
νώς \] τΤνΑρυιυλάψΓΐ τάς ανέσεις ή την εϋλογον χρήσιν παρα
κείμενης ιδιοκτησίας ή τής περιοχής ως συνόλου και 

(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών και μετα
τροπών είς τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά τήν 
δημοσίευσιν τής παρούσης Γνωστοποιήσεως, δεν υπερβαίνει 
τά 10% τής κυβικής χωρητικότητος τήν όποίοα» ή τοιαύτη 
οικοδομή έ'χει κατά τήν ήμερομηνίοα» τής δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως· καί 

( γ ) Ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών δέκα ποδών εκ τών συνόρων τοΰ οικοπέδου 
έπι τοΰ οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται και 

(δ) Όλόκληρος ή έκτασι.ς ή οποία καλύπτεται υπό τής ώς εϊρηται 
οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών 
είναι μικρότερα τοΰ 50% τής εκτάσεως τοΰ οικοπέδου έπι τοΰ 


