
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ . 851 της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1971 
Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 59 
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 40) 

Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του άρθρου 3. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 3 τοΰ περί 'Αλλαγής Τίτλων Νό
μου, διατάττει όπως οι εν τη δευτέρα στήλη του κατωτέρω Πίνακος 
αναγραφόμενοι τ ίτλοι άντικαταστήσωσι τους ενοτντι αυτών εν τη 
τρίτη στήλη του ε'ιρη'μένου Πίνακος αναγραφόμενους τίτλους,, έ ν ανα
φορά προς την έν τή πρώτη στήλη αύτόΰ παρατιθεμένη ιν Ύπηρεσίαν 
οσάκις οδτσι απαντώνται ε'ις οιονδήποτε νομοθέτημα, βιβλίον ή εγγρα
φον χρησιμοποιούμενον ε'ις οιονδήποτε Ύπουργεΐον, Άνεξάρτητον 
Γραφεΐον ή Τμήμα της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Πρώτη Στήλη | Δευτέρα Στήλη | Τρίτη Στήλη 
Υπηρεσία | Νέος Τίτλος | Παλαιός Τίτλος 

'Αστυνομία Chief of Police 
Deputy Chief of Police 
Assistant Chief of Police 
'Ανώτερος Υπαστυνόμοι 
Υπαστυνόμος 
' Α νθ υπαστυνό μο ς 

Commander 
Deputy Commander 
Assistant Commander 
Άρχιεπ ιθεωρητής 
'Επιθεωρητής 
Ύπο επιθ εωρητή ς 

Έγένετο τη 8η 'Ιανουαρίου 1971. 

'Αριθμός 60 

Ο ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 41) 

Πιστοποιητικόν 'Ιδρύσεως Νομικού Προσώπου δυνάμει 
του άρθρου 2. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας άς περιβέ-
βληται υπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ περί Φιλανθρωπικών

 e 1 δρυμάτων Νόμου, 
Κεφ. 41, δια τοΰ παρόντος πιστοποιεί δτι οί εκάστοτε επίτροποι τοΰ 
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γνωστού ώς «Μορψωτικόν " Ιδρυμα Χοιροκοιτίας 'ό Παπαπέτρος '» φι
λανθρωπικού ιδρύματος, ίδρυθέντος και συσταθέντος δια συστατι
κής πράξεως γενομένης εν 'Αθήναις τή 13η 'Οκτωβρίου 1969, ενεγρά
φησαν από τής ημερομηνίας του παρόντος δυνάμει του προαναφερ
θέντος Νόμου, ώς νομικόν πρόσωπον υπό την έπωνυμίαν «Μορφωτι
κ ό ν " Ι δ ρ υ μ α Χ σιρόκο ιτίας co Παπαπέτρος'», έχον έπίσημον σφραγ ίδα 
το έμβλημα το όποιον ενεκρίθη ύπό του Υπουργ ικού Συμβουλίου, 
υπό τους όρους καί τάς διατάξεις τάς περιεχομένας ε'ις τήν προανα

. φερθεΐσαν συστατικήν πραξίν οί όποιοι ενεκρίθησαν ύπό του Υπουρ
γ ικού Συμβουλίου. 

'Εξεδόθη εν Λευκωσία σήμερον 8ηιν ' Ιανουαρίου 1971. 

Κατ' εντολή ν του Υπουργ ικού Συμβουλίου, 
Τ. Ε. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ,, 

Ά ν . Γραμματεύς του Υπουργ ικού Συμβουλίου. 
(Υ. Ε. 178/69.) 

'Αριθμός 61 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 

6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1 ) . 

Έ ν τή ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ 
άρθρου 1 4 ( 1 ) τοΰ περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών Νόμου, ή Δημο
τική Επ ι τροπή 'Αμμοχώστου, ώς 'Αρμοδία Αρχή διά τήν πόλιν 'Αμμο
χώστου, δυνάμει τοΰ άρθρου 3 (2) (α) τοΰ προειρημένου Νόμου, διά 
τοΰ παρόντος γνωστοποιεί ότι, προς τον σκοπόν τής προαγωγής τής 
τουριστικής αναπτύξεως, καθορίζει, κατόπιν εγκρίσεως τοΰ Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου : 

(Α) Τάς περιοχάς, τάς περιγραψομένας είς τον Πρώτον ώς κάτωθι 
Πίνακα ώς τουριστικός ζώνας «ΑΙ» καί «Α2», εντός τών 
οποίων δεν επιτρέπεται ή άνέγερσις οικοδομών, έτερων πλην: 
(α) Ξενοδοχείων κατηγορίας ουχί χαμηλοτέρας τών «τριών 

αστέρων» ώς αΰτη καθορίζεται είς τον περί Ξενοδοχείων 
Νόμον τοΰ 1969. 

(β) Τουριστικών κέντρων εστιάσεως και αναψυχής (τουριστι

κά περίπτερα), αξίας ουχί μικροτέρας τών £10,000. 
( γ ) Οικοδομών χρησιμοποιηθησομένων ώς κατοικίαι, αξίας 

ουχί μικροτέρας τών £7,000, 
ανεγειρομένων συμψώνως προς τοιαΰτα σχέδια οΐα ή 'Αρμοδία 
'Αρχή, έχουσα υπ' όψιν και έφαρμόζουσα δπου ενδείκνυται τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τοΰ ώς άνω Νόμου, ήθελεν εγκρίνει. 
(Β) Τήν περιοχήν, τήν περιγραφομένην είς τον Δεύτερον ώς κάτωθι 

Πίνακα, ώς τουριστικήν ζώνην «A3», εντός τής οποίας δεν 
επιτρέπεται ή άνέγερσις οικοδομών ετέρων πλην : 
(α) Ξενοδοχείων κατηγορίας ουχί χαμηλοτέρας τών «τριών 

αστέρων» ώς αΰτη καθορίζεται είς τον περί Ξενοδοχείων 
Νόμον τοΰ 1969. 

(β) Τουριστικών κέντρων εστιάσεως καί αναψυχής (τουρι
στικά περίπτερα), αξίας ουχί μικροτέρας τών £10,000. 


