
901 

λέσεως του καθήκοντος, συστηματικής αδιαφορίας προς το καθή
κον ή καί μη ευπρεπούς συμπεριφοράς έν τω καθήκοντι, ώς είς 
κατάστασιν μέθης, κ.λ.π., δίδον είς αυτόν προειδοποίησιν ενός μη
νός καί καταβάλλον εις αυτόν ενός μηνός μισθόν ώς άποζημίωσιν 
και τό ποσόν τό κατατεθέν είς τον λογαριασμόν «Α» του Ταμείου 
Προνοίας ώς θα φαίνεται μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου του λήξοα/τος 
έτους. 

(δ) Έ ν περιπτώσει καθ' ην μέτοχος ήθελε καταστή άνίκοο/ος 
δι' έργασίαν κατόπιν ασθενείας ή ατυχήματος θά δικαιούται εις 
πλήρη άνάληψιν των ε'ις πίστίν των λογαριασμών «Α» και «Β» ευ
ρισκομένων ποσών κατά την ήμέραν τής αποχωρήσεως του καί έν 
περιπτώσει ακόμη καθ' ην ήθελε πληρωθή προς αυτόν ύπό τοΟ 
Συμβουλίου άλλη άποζημίωσις συμφώνως προς τάς προνοίας τοΟ 
περί 'Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου του 1942 ή οιασδήποτε τρο
ποποιήσεως τούτου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου αντικαθιστώ ντος 
τούτον. 

(ε) (ΐ) Έ ν περιπτώσει θανάτου μετόχου τινός τοΟ Ταμείου τότε 
θά δικαιούνται είς άνάληψιν παντός ύττολοίττου ευρισκομένου εις 
πίστιν τών λογαριασμών «Α» καί «Β» κατά την 31ην Δεκεμβρίου 
του λήξαντος έτους οι έξ αύτου εξαρτώμενοι. 

(ii) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ό ορός «εξαρτώ
μενοι» σημαίνει τά μέλη τής οικογενείας ενός υπαλλήλου, τά 
όποια κατά τό έ'τος του θοαάτου έξηρτώντο καθ' όλοκληρίοη/ ή έν 
μέρει από τάς άπολαβάς του. 

Κοη/ονισμός 203. Αί κρατήσεις προς όφελος τοΟ Ταμείου Προ
νοίας δεν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται, ούτε υπόκεινται είς κατά
σχεσιν οϋτε κατάσχονται ή εισπράττονται δι' οιονδήποτε χρέος 
ή άπαίτησιν. 

Κανονισμός 204 : "Οσοι εκ τών υπαλλήλων του Συμβουλίου 
ύπήγοντο εις τάς προνοίας τών καταργηθέντων Κανονισμών 196 
εως 215 διατηρούν πλήρως τά δικαιώματα των συμφώνως τών προ
νοιών τών καταργηθέντων Κανονισμών, έκτος εάν οι ίδιοι εγγρά
φως δηλώσουν προς τό Σ υμβούλιον δτι επιθυμούν νά ενταχθούν 
είς τάς προνοίας τών νέων Κανονισμών του Ταμείου Προνοίας, 
οπότε ούδεμίαν άπαίτησιν θά δύνανται νά εγείρουν βασιζομένην 
επί τών ήδη καταργηθέντων. Κανονισμών. 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 20/59/2.) 

'Αριθμός 964 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1) 

Τό Σ υμβούλιον Βελτιώσεως ΑΊγιαλούσης, τής Επαρχίας 'Αμμο
χώστου, ώς αρμοδία αρχή διά την Περιοχή ν Βελτιώσεως Αιγιαλού, 
σης, δυνάμει τής δευτέρας επιφυλάξεως τής παραγράφου (β) τοΰ 
εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών 
Νόμου, ενασκούν τάς ύπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας τή έγκρίσει του Υπουργικού 
Συμβουλίου, καθορίζει την περιοχή ν την περιγραφομένην έν τω 
Πρώτω Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως καί περιλαμβανομένην 
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εντός των όρίών της προαναφερθείσης Περιοχής Βελτιώσεως ώς ζώνην 
εντός της οποίας ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών δια τά ειδικά 
επαγγέλματα και βιομηχοα/ίας αΐτινες καθορίζονται εν τω Δευτέρω 
Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία αρχή δύναται νά χορήγηση άδειαν δια προσ
θήκην ή μετατροπήν εις ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς διατά
ξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκοδομήν 
ή οποία υφίσταται κατά τήν ήμέραν της δημοσιεύσεως της παρούσης 
Γνωστοποιήσεως εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, ή οποία 
προ της τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμ. 
φώνον προς τάς διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή όποια 
εΐχεν έγκριθή δυνάμει του Νόμου, έάν ή τοιαύτη προσθήκη ή μετα
τροπή Ίκανοποιή τους ακολούθους δρους : 

(α) Ή αρμοδία αρχή εΐναι Ικανοποιημένη ότι ή προσθήκη ή 
μετατροπή είς τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν δέν θά έπηρεάση 

. . δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν εΰλογον χρήσιν 
παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής ώς συνόλου' και 

(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης όλων τών προσθηκών και μετα
τροπών είς τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά τήν 
δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως, δέν υπερβαίνει 
τά 10% τής κυβικής χωρητικότητος τήν οποίαν ή τοιαύτη 
οικοδομή έχει κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως" καΐ 

(γ) Ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών άπέ. 
χει όλιγώτερον τών δέκα ποδών εκ τών συνόρων του οικο
πέδου επί του οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται' και 

(δ) 'Ολόκληρος ή έκτασις ή οποία καλύπτεται ύπό τής ώς εϊρη
ται οικοδομής μεθ' όλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετά. 
τροπών είναι μικρότερα του 50% τής εκτάσεως τοΰ οικοπέδου 
επί του οποίου ή οικοδομή κείται. 

Διά τους σκοπούς τών άνω όρων (γ) και (δ) οίκόπεδον έπϊ τοΰ 
οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται είναι ή εκτασις γής ή οποία 
κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως, όμοΰ μετά τής οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία 
του Κτηματολογικού καϊ Χωρομετρικού Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων τοΰ 

Συμβουλίου Βελτιώσεως Αίγιαλούσης τής οποίας ή εσωτερική περί
μετρος δεικνύεται διά πρασίνου χρώματος έπϊ τοΰ σχεδίου ύπ' αρ. 
ΤΡ.Η.27 υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντίγρα. 
φον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερο
μένου κατά τάς εργασίμους ώρας είς το Γραφείο ν του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(α) Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 
(β) Όρνιθοτρόφεΐον ή μόα/δρα προβάτων ή αιγών, έκτος έάν 

πρόκειται περϊ βοηθητικής οικοδομής διά στέγασιν τοιού
των ζώων ή πτηνών αποκλειστικώς διά τήν χρήσιν τής οίκο. 
γενείας του ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τη 18η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 341/51/2.) 


