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"Αριθμός 141 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ■ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεώς δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου ότι ή έν τω παρατιθεμένω' Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκότιους δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την ιτροοτ/ωγήν ή άνάπτυξίν της μεταλλευτικής βιομηχανίας 
ή οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλ
λεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την έκσκαφήν,, μετακί
νησιν καί τοποθέτησιν. στείρων (μπάζων) _ καΐ την άποκάλυψιν και 
έκμετάλλευσιν των μεταλλοφόρων" κοιτασμάτων' 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εμπορίου καί Βιομηχανίας ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιο ν δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος διακηρύττει ότι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά 
τους ως άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής υπό τής Δη
μοκρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα μηνών 
από τής ημερομηνίας τής δη.μοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος 
έν τη έπισήμω έφημερίδί τής Δημοκρατίας. , 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πελαθοΰσα τής 

Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' 
αριθμόν 155/4 (όλον) καί 155/1 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου XXVI.61. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
οκτώ σκαλών καί τριών προσταθίων περίπου καί δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος έπί τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου 
ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού του 'Υπουργείου 'Εμπορίου και Βιομη
χανίας ημερομηνίας 11ης Φεβρουαρίου 1971. 

'Αντίγραφαν τοΰ ε'ιρηιμένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Πάφου. 

Έγένετο τή 23η Φεβρουαρίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 714/11.) 

'Αριθμός 142 

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

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (1) (λ) 

Ό Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 
4(1) (λ) τοΰ περί Μεταδοτικών Νόσων τών Ζώων Νόμου, Κεφ. 45, 
ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 
εις αυτόν διά τοΰ παρόντος διατάττει ώς ακολούθως : 


