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«κατακόλου» του έχοντος «μάτια» ώς ταύτα καθορίζονται έν τή 
παραγράφω 1 του παρόντος Κανονισμού. 

(4) Ουδέν πρόσωπον θά εχη δι' οιονδήποτε σκοπόν επί οιουδή
ποτε σκάφους, πλην των βάσει της παραγράφου 5 εξαιρουμένων, 
δίκτυα ή μέρος δικτύων άλλων ή εκείνων άτινα καθορίζονται έν 
τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού άνευ της γραπτής 
εξουσιοδοτήσεως του Λειτουργού 'Αλιείας. 

■(5) 'Εξαιρούνται των προνοιών της παραγράφου 4 του πα
ρόντος Κανονισμού, σκάφη ολικής χωρητικότητος άνω των 15 
τόννων, μη ασχολούμενα με τήν άλιείαν. 

(6) Ουδέν πρόσωπον θά συλλαμβάνη,. έκφορτώνη, ή πωλή έν 
τή Δημοκρατία ίχθΟς τοιούτου μεγέθους ώστε νά μή δύνανται νά 

. συγκρατώνται ύπό τών ανοιγμάτων τών δικτύων ώς ταύτα προσ
διορίζονται έν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού : 

Νοείται δτι ή παράγραφος δεν θά εχη έφαρμογήν έν σχέσει προς 
ίχθυς γνωστούς ώς «άθερίνα» δταν οΰτοι εχουσιν άλιευθή διά ψαρο
παγίδων.». 

4. Οι δασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
τής παρεμβολής έν αύτοΐς αμέσως μετά τον Κανονισμόν 8 του ακο
λούθου Κανονισμού : 

«8Α. Ουδέν τιρόσωπον θά φρνεύη, καταδιώκη, συλλαμβάνη ή 
κατέχη ή αποπειράται νά φονεύση, καταδίωξη, συλλαβή, κατέχη 
ή πωλήση θαλασσίαν χελώνην οιουδήποτε είδους ή ωά χελώνης, 
ή φώκην, ή δελφίνι οιουδήποτε είδους άνευ της γραπτής αδείας 
του Λειτουργού 'Αλιείας. 

«8Β. Ουδέν πρόσωπον θά μολύνη θαλάσσιας περιοχάς ή ύδατα 
συγκρατούμενα ύπό ύδατοφρακτών, 'ύδατα ποταμών, λιμνών ή 
άλλων φυσικών ή τεχνητών δεξαμενών εντός τών οποίων ευρίσκον
ται ίχθύες δι' οιωνδήποτε ουσιών at όποΐαι δυνατόν νά έχουν αμε
σον ή έμμεσον επιβλαβή έπίδρασίν επί τής αναπτύξεως ή επιβιώ
σεως τών έξης αποθεμάτων Ιχθύων : 

(α) ιχθύων τών γλυκέων υδάτων, 
(β) ιχθύων τών παρακτίων θαλασσίων περιοχών εντός άκτΐνος 

6 μιλίων άπό τής ακτής». 

'Αριθμός 732 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 41 ΤΟΥ 1962, .7 ΤΟΥ 1964, 43 ΤΟΥ 1966, 
. 41 ΤΟΥ 1968, 84 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1970) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 7(1) (β) 

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη
γουμένας εις αυτό δυνάμει τής παραγράφου (β) .του εδαφίου (1) 
του άρθρου 7 του περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος»), τη συμβουλή 
του Συμβουλίου, γνωστοποιεί ώδε δτι επιπροσθέτως προς τά Πανε
πιστήμια κάί "Ιδρύματα τά καθοριζόμενα εις τον Πρώτον Πίνακα 
τής Γνωστοποιήσεως τής δημοσιευθείσης ύπ' αριθμόν 40 εις τό Τρίτον 
Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης 
'Ιανουαρίου 1963 και εις τάς Γνωστοποιήσεις τάς δημοσιευθείσας 
Cm' αριθμούς 103, 333, 797, 324 και 166 είς τό Τρίτον Παράρτημα 
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τής ; επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 9ης Φεβρουαρίου 
1968, 24ης Μαΐου 1968, 15ης Νοεμβρίου 1968, 23ης 'Απριλίου 1970; 
και 19ης Μαρτίου 1971, αντιστοίχως, τα κάτωθι Πανεπιστήμια και 
Ιδρύματα ενεκρίθησαν ώς Πανεπιστήμια και 'Ιδρύματα εμπίπτοντα 
εντός των διατάξεων της παραγράφου (ρ\) του εδαφίου (1), του 
άρθρου 7 του Νόμου : 

\ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΣ ΓΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων) 

) Δίπλωμα Άρχιτέκτονος 
ν DEVLET GUZEL SANATLAR AKADEMiSi 

INSTANBUL I YUKSEK MIMARLIK BOLUMU 
ΤΟΥΡΚΙΑ Γ Δίπλωμα 'Αρχιτεκτονικής πενταετούς 

) φοιτήσεως. 

Έγένετο τη. 2α Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 292/59/11.)' 

'Αριθμός 733 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡ1Τ1ΚΏΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 244 

Διακήρυξις δυνάμει του άρθρου 20 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς χορηγουμένας εις αυτό 

εξουσίας δυνάμει του άρθρου 20 τού περί Χωριτικών Άρχων Νόμου; 
Κεφ. 244, δια τού παρόντος διατάττει και διακηρύττει ότι από'- τής 
2ας Σεπτεμβρίου 1971 και μετά ταύτη ν : 

Ή εκτασις γης ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τής παρούσης δια
κηρύξεως, ήτις μέχρι τούδε άπετέλει την περιοχήν του χωρίου 
Χανδριά, αποτελεί μέρος τής εδαφικής περιοχής του χωρίου Κυπε
ρούντα. 

ΠΙΝΑΞ 

Χωρίον 

Χανδριά 

Χωρομετρική 'Αναφορά 
Τεμάχιον Φύλλο ν/Σχέδιο ν 

773 (μέρος), 774 (μέρος), 
775, 776, 777, 778, 779 
(μέρος), 780 (μέρος). 

XXXI 1.48 

Περιγραφή 

Ή περιοχή εμ
φαίνεται πλαισ.ιου
μένη δι' ερυθράς 
βαφής επί του Κυ
βερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου 
ύπ' αυξ. αριθμόν 
2274: 
(Υ:Ε. 178/59/4:) 

'Αριθμός 734 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) 

Τνωστοποίησις δυνάμει τού άρθρου 11(1) 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας δι' ών< περι

βέβληται δυνάμει τού εδαφίου (Τ) του άρθρου 11 του περί 'Αρχαιο
τήτων Νόμου καί διά τους σκοπούς τους έν τω ώς εϊρηται έδαφίω 
αναφερομένους, διατάττει δπως εντός τής. περιοχής τής περιγραφο-


