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'Αριθμός 1018 -.-■ ,s. .,.*. i 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΤΩΝ) 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΫ 1967 ΕΩΣ 1971 

(ΝΟΜΟΙ 81 ΤΟΥ 1967, 33 ΤΟΥ 1968, 78 ΤΟΥ 1968, 21 ΤΟΥ 1969, 
73 ΤΟΥ 1.969, 14 ΤΟΥ 1970, 15 ΤΟΥ 1970, 59 ΤΟΥ 1970, 3 ΤΟΥ 1971, 

15 ΤΟΥ 1971) " ν 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12(2) 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εις αυτό χορηγούμενος 
εξουσίας δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12 τών περί Τελω
νειακών Δασμών "και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και 'Επι
στροφή. τούτων) Νόμων τοΟ 1967 εως 1971 (εν τοις εφεξής αναφερο
μένων ως «ό Νόμος»), διατάττει ως ακολούθως : 

1. Ή κ λ ά σ ι ς ύπ' αριθμόν 8 του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου διά 
του παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής τών λεπτομερειών 
εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως εν τή 
δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών ακολούθων : 

«Χημικαί ούσίαι, ανόργανοι και όργανικαί, έμπίπτουσαι εις το 
κεφάλαιον 28 ή 29 τοΰ Δευτέρου Πίνακος, και οργανικοί παρά
γοντες ή παρασκευάσματα ενεργούντα επί τής επιφανειακής τά
σεως, εμπίπτοντα ε'ις τήν κλάσιν 34.02 του Δευτέρου Πίνακος, έφ' 
δσον πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς. χρησιμοποιουμένων έν τή 
βιομηχανία εντομοκτόνων,· μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωρ
γικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων».· 

2. Το εδάφιον (oc) τής κλάσεως ύπ' αριθμόν 15 τοΰ Τετάρτου Πί
νακος του Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής 
τών λεπτομερειών εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι του τοιούτου 
εδαφίου έν τή δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής άντικατα, 
στάσεως τούτων διά τών ακολούθων ■:· 

«■(α) Συμπιεστήρες αέρος και αερίου, συμπυκνωτικά! μονάδες 
(ανοικτού ή έσφραγισμένου τύπου) τών 0.25 ίππων και άνω, 
συμπυκνωταί, έξατμιστήρες και ανεμιστήρες, εισαγόμενοι 
προς χρήσιν έν τή. κατασκευή νέων ψυγείων'». 

3. Τό εδάφιον (η) τής κλάσεως ύπ' αριθμόν 15 του Τετάρτου Πί
νακος του Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής 
τών λεπτομερειών εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι του τοιούτου 
εδαφίου έν τή δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικατα
στάσεως τούτων διά τών ακολούθων : 

«(η) Υλικά εισαγόμενα προς χρήσιν έν τή κατασκευή τεχνητών 
οδόντων, κομβίων, χρωμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυ
τικών και αραιωτικών μιγμάτων βερνικιών και παρομοίων 
προϊόντων». 

4. Τό εδάφιον (ιστ) (1) τής κλάσεως ύπ' αριθμόν 15 του Τετάρτου 
Πίνακος του Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής διαγρα
φής τών λεπτομερειών εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι του 
τοιούτου εδαφίου έν τή δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής 
αντικαταστάσεως τούτων διά τών ακολούθων : 

«Σύρματα έκ σιδήρου ή χάλυβος, εισαγόμενα προς χρήσιν έν 
τή βιομηχανία οικιακών σκευών ή συσκευών, ηλεκτρικών έσχαρών, 
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έσχαρών θερμαστρών ή αντικειμένων εκ σύρματος έπενδεδυμένου 
δια πλαστικής ϋλης». 

5. Το εδάφιον (κι) της κλάσεως υπ' αριθμόν 15 τοΰ Τετάρτου Πί
νακος του Νόμου δια του παρόντος τροποποιείται δια της διαγραφής 
τών λεπτομερειών εξαιρέσεως των αναφερομένων έναντι του· τοιούτου 
εδαφίου έν τη δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικατα
στάσεως τούτων δια τών ακολούθων : 

«Πλαίσια θυρών καΐ παραθύρων, θύραι και μηχανισμοί ανοί
γματος και κλεισίματος θυρών, άνεμοθώρακες, καθαριστήρες υαλο
πινάκων, καθίσματα, κλείθρα; τεφροδοχεΐα, κάτοπτρα, υαλοπίνακες 
και φύλλα ύαλου δια την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, 
συσκευαι και εγκαταστάσεις θερμάνσεως, εξαερισμού και κλιμα
τισμού και λοιπαί ηλεκτρικά! συσκευαι εισαγόμενοι προς χρήσιν 
έν τη κατασκευή αμαξωμάτων λεωφορείων». 

6. Ή κλάσις υπ' αριθμόν 22 του Τετάρτου Πίνακος τοΰ Νόμου δια 
του παρόντος τροποποιείται δια τής διαγραφής τών λεπτομερειών 
εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως έν τή 
δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος καΐ τής αντικαταστάσεως τούτων 
δια τών ακολούθων : 

«Ηλεκτρικά μονωτικά σύρματα προς χρήσιν ύπό προσώπων 
ασχολουμένων .εις περιελίξεις ηλεκτρικών κινητήρων». 

7. Ή . κλάσις υπ' αριθμόν 52 του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου διά 
του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής. τών λεπτομερειών 
εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως έν τή 
δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών ακολούθων :. 

«θερμαντικαί ήλεκτρικαί αντιστάσεις, σύρματα ηλεκτρικών αντι
στάσεων, θερμοστάται, χειρολαβαί, λαμπτήρες και πλάκες έκ πυ

• ροχώματος προς χρήσιν έν τή κατασκευή ηλεκτρικών θερμαστρών». 

8. Ή κλάσις ύπ' αριθμόν 53 του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου διά 
του παρόντος διαγράφεται, αντικαθίσταται δε ύπό τής ακολούθου 
κλάσεως: 

Κλάσις 
•Αρ. 

Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως Έκτασις και δροι 
απαλλαγής 

53 Καθοδικοί σωλήνες προβολής, 
εκλογείς καναλιών, μετασχημα. 
τισταί γραμμών εξόδου, πηνία 
και σκελετοί, προς χρήσιν έν τή 
κατασκευή καινουργών τηλεο
πτικών συσκευών λήψεως. 

'Ατελώς, εφ' δσον εισάγονται 
ευθέως ύπό κατασκευαστοΰ τη
λεοπτικών συσκευών και θά 
χρησιμοποιηθώσιν άποκλειστι. 
κώς ύπό του τοιούτου κατα
σκευαστοΰ διά την κατασκευήν 
καινουργών τηλεοπτικών συ
σκευών λήψεως και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν 
επιβάλει προς διασφάλισιν τών 
δημοσίων προσόδων. 

9. Αϊ ακόλουθοι νέαι κλάσεις ύπ' αριθμούς 56 εως 74 διά του πα
ρόντος προστίθενται εις τόν Τέταρτον Πίνακα του Νόμου : 
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Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως 

Τεχνητά μονόϊνα νήματα εισαγό
μενα εις μεγέθη κεκομμένα προς χρή
σιν εν τη κατασκευή βουρτσών σκου
πίσματος, υποδημάτων, ενδυμάτων ή 
παρομοίων βουρτσών. 

Ε'ιδικαι τράπεζαι απορροφήσεως 
αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή 
κόνεως (fume extraction tables). 

Προϊόντα τών Κεφαλαίων 28, 29 
και 38 αποκλειστικώς χρησιμοποιού
μενα δια τήν πρωϊμότητα λαχανικών 
και φρούτων, καρπόδεσιν, αϋξησιν 
μεγέθους ή άραίωσιν καρποϋ, ριζο
βολίαν, μεταφύτευσιν, προώθησιν 
αναπτύξεως και παρομοίους σκοπούς. 

Κώνοι εκ χάρτου, χαρτονιού ή 
άργιλίου ενισχυμένου δια χάρτου και 
πλαστικά δοχεία συσκευασίας παγω
τού ειδικώς προς τούτο κατεσκευα
σμένα. 

Χημικά! ΰλαι ή προϊόντα εισαγό
μενα προς χρήσιν εν τη εξευγενίσει 
εδωδίμων ελαίων ή διά τήν παρεμπό
δισιν της όξειδώσεως εδωδίμων 
ελαίων. 

Έκτασις και δροι απαλλαγής 

'Ατελώς, εφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν ύπ' αύτου εν τη κατα
σκευή βουρτσών σκουπίσματος, υπο
δημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων 
βουρτσών καΐ ύφ' ους δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δήλωση καΐ ό Διευθυντής πεισθή 
δτι αύται προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν εν λιθογραφείοις ή 
τυπογραφείοις και ύφ' οϋς δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, νοουμένου δτι— 
(i) πιστοποιούνται προ τοϋ τελω

νισμού των, ύπρ προση
κόντως εξουσιοδοτημένου 
Κυβερνητικού Γεωργικού 
Λειτουργού ως κατάλληλα 
διά τοιαύτην χρήσιν και μή 
επιβλαβή εις τήν δημοσίαν 
ύγείαν 

(ϋ) ό ε'ισαγωγεύς δηλοϊ κατά 
τρόπον ίκανοποιοϋντα τον 
Διευθυντήν δτι ταύτα θά 
χρησιμοποιηθώσιν αποκλει
στικώς διά τοιούτους 
σκοπούς. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό ε'ισαγωγεύς 
δηλώση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοϋ εν τη συσκευασία παγωτού 
και ύφ' ους δρους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν 
τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό εισαγωγέας 
δηλώση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοϋ εν τή εξευγενίσει εδωδίμων 
ελαίων ή διά τήν παρεμττόδισιν τής 
όξειδώσεως εδωδίμων ελαίων, καί 
ύφ' οϋς δρους ό Διευθυντής ήθελεν 
επιβάλει προς διασφάλισιν τών δημο
σίων προσόδων. 
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Κλά-
•σις 

Άρ. 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως 

Μέρη πλαγγόνων, μη ένδεδυμένα, 
καΐ υποδήματα εισαγόμενα προς χρή
σιν εν τη κατασκευή πλαγγόνων ένδε
δυμένων με έθνικάς ενδυμασίας. 

Στιλβώματα και λοιπά παρασκευά
σματα εισαγόμενα προς χρήσιν εν 
τη στιλβώσει άργιλίου (αλουμινίου) 
καΐ τεχνουργημάτων εξ αύτοΰ. 

Δοχεία ή κυτία ή άπαρχαί τούτων, 
εκ χαρτονιού έπικεχρισμένου δια 
πλαστικής ϋλης, εισαγόμενα προς 
χρήσιν είς την έγκυτίωσιν νωποϋ 
γάλακτος. 

Ηλεκτρικά! αντιστάσεις (elements) 
σύρματα ηλεκτρικών αντιστάσεων, 
ηλεκτρικά! ψωλεα! (sockets), πλα
στικά! χειρολαβά! (handles) και πλα
στικά ποδάρια (stands) εισαγόμενα 
προς χρήσιν εν τη κατασκευή ηλεκ
τρικών έσχαρών. 

'Ηλεκτρικά! αντιστάσεις (eleme
nts), σύρματα ηλεκτρικών αντιστά
σεων, θερμαντήρες ύδατος δι' έμβα
πτίσεως κα! θερμοστάται εισαγό
μενοι προς χρήσιν έν τη κατασκευή 
θερμαντήρων ύδατος ή θερμοσιφώ
νων. 

Μικρά υάλινα εϊδη χρησιμοποιού
μενα δια τον στολισμόν πολυελαίων, 
πολύφωτων ή ετέρων φωτιστικών 
μέσων κα! προσαρτήματα φωτισμού 
εκ κοινών μετάλλων εισαγόμενα προς 
χρήσιν έν τη κατασκευή πολυε
λαίων, πολύφωτων ή έτερων φωτιστι
κών μέσων. 

Έκτασις κα! δροι απαλλαγής 

'Ατελώς, έφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δήλωση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αΰτοϋ έν τή κατασκευή πλαγγόνων 
ένδεδυ μένων με έθνικάς ενδυμασίας 
κα! ΰφ' ους δρους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν 
τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δήλωση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ έν τή στιλβώσει άργιλίου 
(αλουμινίου) κα! τεχνουργημάτων έξ 
αύτοΰ κα! ύφ' ους δρους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν 
τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ εις τήν έγκυτίωσιν νωποΰ 
γάλακτος κα! ύφ' οϋς δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δήλωση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ έν τή κατασκευή ηλεκ
τρικών έσχαρών κα! ύφ' ους δρους 
ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δηλώση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ έν τή κατασκευή θερμαντή
ρων ύδατος ή θερμοσιφώνων κα! ύφ' 
οϋς δρους ό Διευθυντής ήθελεν επι
βάλει προς διασφάλισιν τών δημοσίων 
προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό ε'ισαγωγεύς 
δηλώση κα! ό Διευθυντής πεισθή δτι 
ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν ύπ' 
αύτοΰ έν τή κατασκευή πολυελαίων ή 
πολύφωτων ή έτερων φωτιστικών 
μέσων κα! ΰφ' οϋς δρους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν 
τών δημοσίων προσόδων. 
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Λετττομέρειαι εξαιρέσεως "Εκτασις καΐ δροι απαλλαγής 

Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος 
εισαγόμενοι προς χρήσιν εν τή κα
τασκευή σωλήνων εξαγωγής καυ
σαερίων (exhaust pipes) ή σιγαστή
ρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων 
(exhaust silencers). 

'Ατελώς, εφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση καΐ ό Διευθυντής πεισθή 
δτι οΰτοι προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αΰτοΰ εν τή κατασκευή σωλήνων 
εξαγωγής καυσαερίων ή σιγαστήρων 
σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων καΐ 
ύφ' ους δρους ό Διευθυντής ήθελεν 
επιβάλει προς διασφάλισιν των δημο
σίων προσόδων. 

Συμπιεστοί αέρος και αερίου,] 'Ατελώς, εφ' δσον ό είσαγωγεύς 
έξατμιστήρες, συμπυκνωτάί, άνεμι[δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
στήρες και λεπίδες ανεμιστήρων (fan 
blades), θερμοστάται, διακόπται καΐ 
πλαστικά! γρίλλαι εισαγόμενοι προς 
χρήσιν εν τή κατασκευή συσκευών 
κλιματισμού αέρος. 

Χημικαι ΰλαι καΐ χρώματα προς 
χρήσιν εν τή κατασκευή χάρτου. 

'Εξαρτήματα εκ πλαστικών υλών 
προς χρήσιν επί σωλήνων εκ πολυαι
θυλενίου εγχωρίου κατασκευής. 

Σκελετοί μεταλλίνων θερμοκηπίων. 

'Εμπορεύματα εμπίπτοντα ε'ις τάς 
κλάσεις 53.0153.05 και 56.0156.04 
του Δευτέρου Πίνακος, προς χρήσιν 
εν τή κατασκευή νημάτων. 

δτι ταϋτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ εν τή κατασκευή συσκευών 
κλιματισμού αέρος, και ύφ' ους δρους 
ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δη μοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό εϊσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν ύπ' αύτοΰ εν τή 
κατασκευή χάρτου και ύφ' οϋς δρους 
ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προ
σόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον εισάγονται ύπό 
κατασκευαστοϋ σωλήνων εκ πολυαι
θυλενίου και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταΰτα προορίζονται προς χρήσιν 
ύπ' αύτοΰ έττι τών τοιούτων σωλήνων 
και ύφ' οϋς δρους ό Διευθυντής 
ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν 
τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ούτοι προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν εν τή κατασκευή 
θερμοκηπίων και ύφ' οϋς δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, εφ' δσον ό ε'ισαγωγευς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταϋτα προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν ύπ' αΰτοΰ εν τή 
κατασκευή νημάτων και ύφ' οϋς 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει 
προς διασφάλισιν τών δημοσίων προ
σόδων. 



981 

Κλά
σις 

"Αρ. 
Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως ' Ε κτασις καΐδροι απαλλαγή ς 

73 

74 

Κινηματογραφικοί προβολείς και 
κεντρικά! εγκαταστάσεις κλιματισμού 
(περιλαμβανομένων .τών μονοτικών 
υλικών αλλ' εξαιρουμένων τών σω
λήνων εκ χάλυβος ή σιδήρου) προς 
χρήσιν εις αίθουσας κινηματογρά
φων ή θεάτρων. 

"Απαντα τα εϊδη (εξαιρουμένων 
τών επίπλων) ούχι αναλώσιμου φύ
σεως, εισαγόμενα ύπό Συμβουλίου 
'Αποχετεύσεως δι' ιδίαν αυτού χρή
σιν. 

'Ατελώς, έφ° όσον εισάγονται ύπό 
ή δια λογαριασμόν ιδιοκτήτου κινη
ματογράφου ή θεάτρου και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει 
προς διασφάλισιν τών δημοσίων προ
σόδων. 

'Ατελώς, εφ' όσον εισάγονται ύπό 
ή διά λογαριασμόν Συμβουλίου 'Απο
χετεύσεως και ΰφ' ους δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δη μοσίων προσόδων. 

Εξεδόθη τη 23η Δεκεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 1019 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά σχολικούς σκοπούς 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λό
γους, ήτοι διά τήν έπέκτασιν του κτιρίου και της αυλής του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
τής δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Παιδείας, 
μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαί
ωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολο
γημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή ενορία 'Αγίου 'Ιωάννου τής 

πόλεως Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' 
αρ. 279 (δλον), 72 (δλον), 73 (δλον), 74 (δλον), 75 (δλον), 76 
(δλον), 77 (δλον), 54 (δλον), 53 (δλον), 52 (δλον), 49 (δλον), 47 
(δλον), 46 (δλον), 45 (δλον), 44 (δλον), 55 (δλον), 56 (δλον), 57 
(δλον), 58 (δλον) καί 59 (δλον), του1 Συμπλέγμοττος «Α». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών καί 3,101 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
δι1 ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμέ
νου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ημερο
μηνίας 7ης Δεκεμβρίου 1971. 


