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Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 4C0 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 
Λευκωσίας και Κυρήνειας ημερομηνίας 21ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία.. 

Έγένετο τη 26η Αύγουστου 1971. 
. (Υ.Ε. 239/62.) 

'Αριθμός 703 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 45 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 17 ΤΟΥ 1959 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1969) 

Διάταγμα δυνάμει τών άρθρων 3, 4(1), (β), (δ), (ε), (στ) και 7 

Ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις το Ύπουρνικόν Συμβούλιον δυνάμει τών 
άρθρων 3, 4(1), (β), (δ), (ε), (στ) καΐ 7 του περί Μεταδοτικών 
Νόσων τών Ζώων Νόμου Κεφ. 45, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν δια του παρόντος δια
τάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό διάταγμα τούτο δύναται νά καλήται ώς το περί Περιορισμού 
της Ένζωοτικής 'Αποβολής διάταγμα του 1971. 

2. Έν τω διατάγματι τούτω «βοοειδή» σημαίνει πάντα ταυρον, αγε
λάδα, βοΰν, δάμαλιν και μόσχον. 

«Μολυσμένη περιοχή» σημαίνει τήν περιοχήν τήν περιγραφο
μένην εις τήν παράγραφον 3 τοΰ παρόντος διατάγματος. 

3. Ή χωριτική περιοχή Άθηαίνου δια του παρόντος κηρύττεται ώς 
περιοχή μολυσμένη δι' Ένζωοτικής 'Αποβολής ή άλλως Βρουκελλώ
σεως τών βοοειδών. 

4. Διά του παρόντος απαγορεύεται ή μετακίνησις βοοειδών εκ τής 
κηρυχθείσης ώς μολυσμένης περιοχής, πλην μόνον διά ζώα προορι
ζόμενα διά σφαγήν και κατόπιν γραπτής άδειας έκ μέρους του Διευ
θυντού του Τμήματος Κτηνιοπρικών 'Υπηρεσιών ή τοΰ 'Επαρχιακού 
Κτηνιατρικού Λειτουργού ή άλλου προς τούτο εξουσιοδοτημένου προ
σώπου. 

5. Διά του παρόντος άπανορεύεται ή μετακίνησίς πτωμάτων άπο
βλήθέντων εμβρύων βοοειδών, τροφών, σανού και κόπρου έκ τής 
κηρυχθείσης ώς μολυσμένης περιοχής. 

6. Ή καταστροφή πτωμάτων άποβληθέντων εμβρύων βοοειδών, 
πλακούντων και εκκριμάτων τοκετού θά γίνεται τη επιβλέψει αντι
προσώπου του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

7. θ ά διεξάγεται άπολύμανσις τών σταύλων δπου παρουσιάσθη 
περίπτωσις αποβολής. 

8. Παν πρόσωπον έχον έν τη 'ιδιοκτησία του ή ύπό τήν φροντίδα του 
βοοειδές τό όποιον άπέβαλε δέον όπως αμέσως άναφέρη τούτο εϊς 
τόν. Ύπεύθυνον Κτηνίατρο ν, έκαστος δε ιδιοκτήτης βοοειδών ή έχων 
ύπό τήν φροντίδα του βοοειδή εντός τής κηρυχθείσης ώς μολυσμένης 



637 

περιοχής θα παράσχη πασαν βοήθειαν προς τον Κτηνιατρικό.ν Λει
τουργόν, Έπιθεωρητήν ή Βοηθόν δια την έκτέλεσιν των καθηκόντων 
του. 

Έγένετο τη 26η Αύγουστου 1971 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Υ.Γ.Φ.Π. 183/71.) 

'Αριθμός 704 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 17 (7) 
Άναφορικώς προς τήν ύπ' άρ. 912 Γνωστοποίησα/ την δημοσιευθεΐ

σαν εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 28ης Μαΐου 1971, γνωστο
ποιείται διά του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και 
τεχνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ
μένας εις τον Πίνακα τόν συνοδεύοντα τήν ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, 
ουδεμίας ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών καΐ Οικοδομών 
Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμ
βουλίου είς αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς όποιας ουδεμία 
έΛ/στασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) του είρημένου Νόμου, 
εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφο
ρώντα τάς ε'ις τήν στήλην (1) του κατωτέρω Πίνακος άπαριθμου
μένας οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους ε'ις τήν στήλην (2) 
του αύτου Πίνακος. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οί τεχνικοί δροι τά άφο
ρώντα τάς είς τόν ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύω
σι τήν άρμοοίαν αρχήν διά τήν περιοχή ν του Δήμου 'Αμμοχώστου 
καθώς και δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
(Ό (2) 

Όνομα Όδου Όροι συνοδεύοντες τήν 
έγκρισιν 

Λεωφόρος Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ (Μέρος α—β) 

Λεωφόρος Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ (Μέρος γ—δ) 

Λεωφόρος Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ (Μέρος ε—στ) 

Λεωφόρος Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ (Μέρος ζ—η) 

'Αγίου Σπυρίδωνος 
(Μέρος θ - ι ) 

Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/66.) 


