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'Αριθμός 558 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 185 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου 'Αμμοχώστου 
Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 5 άναγινωσκομένων εν συνδυα-

σμώ προς την ύπ' αριθμόν 12 κατηγορίαν του Πρώτου Πίνακος του 
περί Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατά
γματος του 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τά εντός των δημοτικών 
ορίων 'Αμμοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται να παρα
μείνουν ανοικτά μεταξύ της 1ης μ.μ. και της 8ης .μ.μ. του Σαββάτου, 
17ης 'Ιουλίου 1971 έπ' ευκαιρία της επισκέψεως εις Άμμόχωστον 
ομάδος περιηγητών. 

'Εξεδόθη εν Άμμοχώστω τη 16η "Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 559 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ 1965, 5, 14 
'ΚΑ:Ι 71 ΤΟΥ 1966, 38 :ΚΑΙ 70 ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(1) 
Ό 'Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-

μένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (Τ) του 
άρθρου 9 του περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις των 
οποίων'ανετέθη ύπό το0 Υπουργικού Συμβουλίου εις οώτόν, διά του 
παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων των 
στρατιωτών : 

Σάββα Στέλιου Μιχαήλ 
Α. Σ.Μ. 14544 
Τ.Π. 356, 
Πάφος. 

Γεωργίου Ζαχαρίας Έρωτοκρίτου 
226 Τ.Π., 
Σ.Τ.Γ. 725, 
1ος Λόχος. 

'Εγένετο εν Λευκωσία τη 14η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. Σ40/Ζ/12/64/9/10.) 

'Αριθμός 560 
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 του άρθρου 14 (1). 
Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Ασσιας, της Επαρχίας 'Αμμοχώστου, 

ώς αρμοδία 'Αρχή διά τήν περιοχήν βελτιώσεως "Ασσιας δυνάμει 
της δευτέρας επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου (-2) 
του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Όδών καΐ. Οικοδομών Νόμου,, ενα
σκούν τάς ύπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του.ρηθέντος Νόμου 
χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμ
βουλίου, καθορίζει τήν περιοχήν τήν περιγραφομένην έν τω Πρώτω 
Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως καΐ περιλαμβανομένην εντός 
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των ορίων της προαναφερθείσης περιοχής βελτιώσεως ώς ζώνην εντός 
της οποίας ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών δια. τα ειδικά επαγ
γέλματα και βιομηχοη/ίας αΐτινες καθορίζονται έν τώ Δευτέρω Πίνακι 
τής παρούσης Γνωστοποιήσεως δέν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία 'Αρχή δύναται να χορήγηση άδειαν δια 
προσθήκην ή. μετατροπήν εις ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς 
διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκο
δομήν ή όποια υφίσταται κατά τήν ήμέραν της δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας, ή: οποία προ τής τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο δια 
σκοπόν μή σύμφωνον προς τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως και· ή όποια εΐχεν. έγκριθή δυνάμει τοΟ Νόμου, έάν ή τοιαύτη 
προσθήκη ή μετατροπή ίκοη/οποιή τους ακολούθους δρους : 

(α), Ή αρμοδία 'Αρχή είναι ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή 
μετατροπή, εις τήν ώς εΐρηται οίκοδομήν δέν θά έπηρεάση 
δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήιν εΟλογον. χρήσιν 
παρακείμενης 'ιδιοκτησίας ή τής περιοχής ώς συνόλου* καΐ 

(β) ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών, και 
μετατροπών εις τήν ώς εΐρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά 
τήν δημοσίευσα/ τής παρούσης Γνωστοποιήσεως, δέν υπερ
βαίνει τά 10% τής κυβικής, χωρητικότητος τήν οποίαν ή 
τοιαύτη οικοδομή έχει κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύ
σεως τής παρούσης Γνωστοποιήσεως' και 

(γ) ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών δέκα ποδών έκ τών συνόρων του οικοπέδου 
έπί του οποίου ή ώς εΐρηται οικοδομή κείται' και 

(δ), ολόκληρος ή εκτασις ή οποία καλύπτεται ύπό τής ώς εΐρη
ται οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετα
τροπών είναι μικρότερα του 50% τής εκτάσεως του οικο
πέδου έπί του όποιου ή οικοδομή κείται. 

Διά τους σκοπούς τών άνω δρων (γ) και (δ) οΐκόπεδον έπί του 
οποίου ή ώς εΐρηται οικοδομή κείται εΐναι ή εκτασις γης ή οποία 
κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως, δ'μου.: μετά τής οικοδομής, είναι έγγεγραμμένηι είς τά βιβλία 
το0% Κτη,μοτΓολογικοΰ και Χώρομετρικου Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
'Ολόκληρος ή περιοχή, ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων του 

Συμβουλίου Βελτιώσεως "Ασσιας της όποιας ή εσωτερική περίμε
τρος δεικνύεται διά πρασίνου χρώματος έπί του σχεδίου ύπ' αριθμόν 
Τ.Ρ.Η/25 υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντί
γραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν όπό παντός ενδιαφε
ρομένου προσώπου κοαά τάς εργασίμους ώρας είς τό Γραφεΐον του 
Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(α) Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 
(β) Όρνιθοτροφεΐον ή μάνδρα προβάτων ή αιγών, έκτος έάν πρό

κειται περί βοηθητικής οικοδομής διά. στέγασιν τοιούτων πτηνών 
ή ζώων αποκλειστικώς διά τήν χρήσιν τής οικογενείας του ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τή 8η 'Ιουλίου 1971 
1 ι (Υ.Ε. 905/59/4;) 


