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'Αριθμός 58 

Ο Π Ε Ρ Ι Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 1 4 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 

65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1) . 

Ό "Επαρχος Αμμοχώστου , ο'ίς αρμοδία αρχή διά τάς περιοχάς 
τών χωρίων " Ε γ κ ω μ η , Στύλλοι , Άχερίτου , Αύγόρου καΐ Δερύνεια, 
και τό Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίου Σεργ ίου , ώς αρμοδία αρχή 
διά τήν περιοχή ν βελτιώσεως 'Αγίου Σεργίου , ένασκοΰντες τάς δυ
νάμει του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 14 του ττερί Ρυθμίσεως Ό δ ώ ν και 
Οικοδομών Νόμου χορηγουμένας εις αυτούς εξουσίας, τη έγκρίσει 
τοϋ Υπουργ ικού Συμβουλίου, καθορίζουσι τήν περιοχήν τήν περι
γραφομέ\>ην έν τω Πρώτω Πινάκι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως καΐ 
περιλαμβανομένην εντός τών ορίων έκαστου τό)ν ρηθέντων χωρίων 
και τής ρηθείσης περιοχής βελτιώσεως, αντιστοίχως, ώς ζώνην εντός 
τής όποιας ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών διά τά ειδικά επαγ
γέλματα και βιομηχανίας αϊτινες καθορίζονται έν τω Δευτέρω Πινά
κι τή|ν παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται ότι ή αρμοδία αρχή, έν σχέσει προς έκάστην τών ρηθεισών 
περιοχών, αντιστοίχως, δύναται νά χορήγηση άδειαν διά προσθήκην 
ή μετατροπήν είς ύφισταμένην μη σύμφωνον προς τάς διατάξεις τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκοδομήν ή οποία 
υφίσταται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστο
ποιήσεως έν τη έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρατίας, ή οποία προ 
τής τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιειτο διά σκοπό ν μή σύμφωνον 
προς τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή όποια ειχεν 
έγκριθή δυνάμει τοΰ Νόμου, εάν ή τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή . 
ίκανόποιή τους ακολούθους δρους : 

(α) Ή αρμοδία αρχή εΐναι ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή . 
..','.·· μετατροπή είς τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν δεν θά έπηρεάση 

δυσμεΑ'ώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή εϋλογον χρήσΐν παρα
,. „ κειμένης ιδιοκτησίας ή τής περιοχής ώς συνόλου* καΐ 
(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών κ"αί 

μετατροπών είς τήν ώ ς εϊρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά ' 
τήν δημοσίευσιν τής παρούσης Γωστοποιήσεως, δ έ ν ύπερβαί
νη τά 10% τής κυβικής χωρητικότητος τήν οποίαν ή τοιαύτη 
οικοδομή έ'χει κατά τήν ήμερομηνία ν τής δημοσιεύσεως τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως' και 

( γ ) Ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών είκοσι ποδών έκ τών συνόρων του οικοπέ
δου έπί του όποιου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται* και 

(δ) 'Ολόκληρος ή έ'κτασις ή όποια καλύπτεται ύπό τής ώ ς εϊρη
ται οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετα
τροπών είναι μικρότερα του 50% τής εκτάσεως του οικοπέ
δου επί τοΰ όποιου ή οικοδομή κείται. 

Διά τους σκοπούς τών άνω δρο^ν ( γ ) και (δ) τό ο'ικόπεδον επί του 
οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται εΐναι ή έ'κτασις γης ή οποία 
κατά τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως, όμου μετά τής οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη είς τά βιβλία 
τοΰ Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Το δριον της περιοχής αρχίζει έκ της βορειοδυτικής γωνίας του 
τεμαχίου 'Αριθμ. 70 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XX1V.10E.2, ήτις γωνία ευρίσκεται επί τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ 
των χωρίων Σπαθαρικόν και "Αγιος Σέργιος και προχωρεί με ανα
τολική ν και βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοϋ είρημένου 
χωριτικοΰ όρίόυ μέχρι της ακτής" εκείθεν με νότιον κατεύθυνσιν κατά 
μήκος της είρημένης ακτής μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου 'Αριθμός 1042 του**Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XXIV.51.W.2 τής πόλεως 'Αμμοχώστου τής ενορίας 'Αγίου Λουκά 
τοΰ Συμπλέγματος «D», ήτις γωνία ευρίσκεται έπι τοΰ δημοτικού ορί
ου τής είρημένης πόλεως' εκείθεν με νοτιοδυτικήν και νότιον κατεύθυν
σιν κατά μήκος τοΰ είρημένου δημοτικού ορίου τής είρημένης πόλεως 
μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου 'Αριθμός 193 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθμός XXIV.58.E.I' εκείθεν 
με δυτικήν και νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων του είρη
μένου τεμαχίου μη συμπεριλαμβανομένου ώς και των τεμαχίων 'Αριθ. 
194, 200, 201 και 202 του είρημένου σχεδίου μέχρι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας τοΰ τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου' εκείθεν νοτιοδυτικούς 
είς ευθείαν γραμμήν και διά μέσου των τεμαχίων 'Αριθμ. 206, 205, 
231.17, 231.18, 231.3 και 176 τοΰ είρημένου σχεδίου μέχρι σημείου έπι 
τοΰ είρημένου δημοτικοΰ ορίου τής είρημένης πόλεως ευρισκομένου 
εις άπόστασιν 70 ποδών εκ τής βορειοανατολικής γωνίας του τελευ
ταίου αναφερθέντος τεμαχίου' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν, βορειοδυ
τικήν και νοτιοάνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου 
δημοτικού ορίου τής είρημένης πόλεως μέχρι τής ακτής' εκείθεν 
μέ νοτιοάνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι σημείου δπου άρχεται το χωριτικόν δριον μεταξύ τών χωρίων 
Δερύνεια και Παραλίμνι'' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος του είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου 
σημείου τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. Γ175 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου 'Αριθ. XXXII Ι.45.Ε.Ι" εκείθεν νοτιοδυτικώς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 
1130 τοΰ είρημένου σχεδίου* εκείθεν δυτικώς είς ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 437 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXI11.44.Ε.2' εκείθεν 
βορειοδυτικώς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 577 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
'Αριθ. XXXI11.36.Ε.2' εκείθεν δυτικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 86 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXI11.35.Ε.2, ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπι τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων Δερύνεια και Φρέναρος' 
εκείθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ 
ορίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 348.10 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXI11.34.Ε.2' εκείθεν 
νοτιοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ ορόσημου 'Αριθ. 282 
επί τοΰ ορίου τής Βρεττανικής Κυριάρχου Βάσεως Δεκέλειας' εκεί
θεν μέ'βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ορίου 
τής είρημένης βάσεως μέχρι τοΰ ορόσημου 'Αριθ. 287' εκείθεν νοτιο
δυτικός είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι της νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου 'Αριθ. 173.9 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XXXI Ι"1.41.Ε.Γ εκείθεν νοτιοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής 
βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 294 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXI Ι.48.Ε.2' εκείθεν βορειοδυτικούς 
είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμα
χίου 'Αριθ. 272.11 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
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XXX11.40.W.2, ήτις γωνία ευρίσκεται επί του χωριτικοΰ ορίου μεταξύ 
των χωρίων "Αχνα και Αύγόρου' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι της ενώσεως του 
μετά τ.οϋ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων Άχερίτου καί Αύγό
ρου' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου χωρι
τ ικοΰ ορίου μέχρι της νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 3 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 'Αριθ. XXX11.40.W. Ι ' εκεί
θεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι της βορειοανατο
λικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 83 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου 'Αριθ. XXXI Ι.40.Ε.2' εκείθεν νοτιοανατολικούς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 134 τοΰ 
είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν ανατολικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 106 τοΰ είρημένου 
σχεδίου το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τοΰ τελευταίου αναφερθέντος 
χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών είρημένων χωρίων έκεΐθεν με νοτιοανα
τολική ν, νοτιοδυτικήν καί βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 58 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 'Αριθ. 
XXXI I I.33.W.2" εκείθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 63 τοΰ είρημένου σχε
δίου" έκεΐθεν βορειοανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ ορό
σημου 'Αριθ. 188 επί τοΰ ορίου τής Βρεττανικής Κυριάρχου Βάσεως 
Δεκέλειας' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρη
μένου ορίου τής είρημένης βάσεως μέχρι τοΰ ορόσημου 'Αριθ. 204' 
έκεΐθεν βορειοανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανα
τολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 103 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου 'Αριθ. XXIV.58.W. 2' έκεΐθεν βορειοδυτικώς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου άνατολικοΰ σημείου τοΰ τε
μαχίου 'Αριθ. 20 του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 'Αριθ. 
X X I I Ι.64.Ε.Ρ έκεΐθεν βορειοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής 
βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμο:χίου 'Αριθ. 229 τοΰ Κυβερλητικοΰ 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 'Αριθ. XXI11.55·.Ε.Ρ έκεΐθεν δυτικώς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου. 
Ά ρ . 191 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XXI I I.55.W.Ι, 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων 
Γαΐδουρα καί Στύλλοι ' εκείθεν με βορειοδυτική ν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τής ενώσεως του μετά 
τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων Περιστερώνα καί Στύλλοι, 
παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Αριθ . 285 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Αρ ιθ . XXIII .47.W.P έκεΐθεν 
μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου 
μέχρι σημείου δπου τοΰτο τέμνει το βόρειον σύνορον τοΰ τεμαχίου 
Αρ ιθ . 37 τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν ανατολικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ τεμαχίου Αριθ . 
99 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Αριθ . ΧΧΙΙΙ .47.Ε.Ρ 
έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Αριθ. 140 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου Αρ ιθ . ΧΧΙΙΙ .56.Ε.Ρ έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Αριθ . 
340 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Αριθ . XXIV.50.W.2' 
έκεΐθεν ανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου βορείου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Αριθ . 226 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου Αρ ιθ . XXIV.50.E.2' έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι τής νοτιοοτνατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 105 του Κυβερ
νητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Αριθ . XXIV.42.E.2* εκείθεν νοτιοδυ
τικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι της βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τε
μαχίου Αριθ . 208 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Αριθ . 
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XXIV.42.W.2, ήτις γωνία ευρίσκεται έτΰ όδοΰ άγούσης προς το 
χωρίον "Αγιος Σέργιος' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μή
κος της είρημένης όδου μέχρι της νοτιοανατολικής γο^νίας του τε
μαχίου 'Αριθ. 3 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 'Αριθ. 
XXI V42.W. Ι' εκείθεν βορειοανατολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
της βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 232. του Κυβερνη
τικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 'Αριθ. XX1V.34.W.2' εκείθεν βορείως 
εις ευθείαν γραμμήν μέχρι της βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 
'Αριθ. 332/1 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 'Αριθ. 
XXIV.26.W.2' εκείθεν βορείως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του απω
τάτου βορείου σημείου του τεμαχίου 'Αριθ. 16 του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 'Αριθ. XXIV.10.W.2, το όποιον σημεΐον ευρί
σκεται έπί όδου" εκείθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος της εϊρημένης όδου μέχρι της ενώσεως ταύτης μεθ' ετέρας 
όδοΟ άγούσης προς την κυρίαν όδόν 'Αμμοχώστου—Ριζοκαρπάσου, 
παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου 'Αριθ. 27 του Κυβερ
νητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 'Αριθ. XXIV.1C.E.2' εκείθεν μέ άνα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ μέχρι του ση
μείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθράς βαφής έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2281, άντί
γραφον τοΟ όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου Αμμοχώστου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
1. Ή άποθήκευσις παντός είδους εμπορεύματος. 
2. Οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία εις το όποιον ή τήν οποίαν 

είδη κατασκευάζονται, μετατρέπονται, καθαρίζονται, πλένονται, επι
σκευάζονται, διακοσμούνται, συμπληρουνται, συσκευάζονται, κονσερ
βοποιούνται, καθίστανται κατάλληλα ή έτοιμα προς πώλησιν, διαλύ
ονται ή αποσυναρμολογούνται, ή ε'ις το όποιον ή τήν οποίαν εϊδη 
μετασχηματίζονται συμπεριλαμβανομένων τής ναυπηγήσεως, τής 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, του μετασχηματισμού ηλεκτρικής 
και κινητηρίου δυνάμεως οιουδήποτε είδους και το όποιον ή ή όποια, 
λόγω τής εφαρμοζόμενης κινήσεως, θορύβου, δονήσεως, οσμής, καυ
σαερίων, καπνοΟ, αιθάλης, τέφρας, κόνεως ή κόκκων δημιουργούμε
νων, προξενουμένων ή παραγομένων, είναι ή αποβαίνει καταστρε. 
πτικόν ή καταστρεπτική διά τάς ανέσεις οιασδήποτε περιοχής άλλης 
ή τής περιοχής τής βιομηχανικής ζώνης. 

'Εξεδόθη τη 15η Φεβρουαρίου 1972. 
(Υ.Ε. 1061/59/3.) 


