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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 : 
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(1) "Απαντα τα επί τοϋ εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας πρό
βατα και αΐγες θά έμβολιασθώσι δι' εμβολίου κατά του "Ανθρακος, 
εξαιρέσει

: προβάτων καΐ άίγών περιλαμβανομένων εντός τών χωρ·
τικών περιοχών τών κάτωθι αναφερομένων χωρίων. 

(2) Οι εμβολιασμοί θά διενεργηθώσιν υπό Κτηνιατρικών Λειτουρ
γών ή έμβολιαστών γραπτώς διορισθησομένων προς τούτο ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήμρπτος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

(3) "Εκαστον πρόσωπον έχον εν τη ιδιοκτησία του ή ύπό την φρον
τίδα του πρόβατα και αίγας θά προσαγάγη τά τοιαύτα πρόβατα και 
αίγας είς: τοιούτον τόπον και χρόνον ώς ηθελεν όρισθή ύπό του Κτη
νιατρικού Λειτουργού ή Έμβολιαστοΰ, ώς άνω ε ϊρηται, δι' ειδοποιή
σεως τοιχοκολληθησοιμένης έ'ις περίοπτον μέρος του ενδιαφερομένου 
χωρίου, έκαστος δε τοΊοΰτος ιδιοκτήτης ή ύπεύθυνον πρόσωπον θά 
παράσχη πασαν δοήθειαν προς τον Κτηνιατρικόν Λειτουργόν ή τον 
έμβολιαστήν κατά τον έμβολιασμόν τών ώς άνω εϊρηται προβάτων και 
αιγών.. 

ΠΙΝΑΞ 
Επαρχία Λευκωσίας : 

Κάμπος, Τσακίστρα, Μηλικοΰρι, Κόκκος, 'Αγ. Ειρήνη/ Κούρταλη, 
Καννάβια, Σπήλια, Σαράντι , Λειβάδια, Λαγουδέρα, Πολύστυπος, 
'Αληθινού, Πλατανϊστάσα, "Αλωνα, Παλαιχώρι (Όρεινής), Άσκάς, 
Φτερικούδι, Καμπί (Φάρμακα), Φαρμακάς, Άπλίκ ι , Πεδουλας, Καλο
παναγιώτης, Μουτουλλας, Οίκος, Γερατζιές. 

Επαρχία Λεμεσού : ■ . 
Λεμύθου, Τρεις Έληές, Καμινάρια, Πρόδρομος, Παλαιόμυλος, 

"Αγιος Δημήτριος, Φοινί, Πάνω και Κάτω Πλάτρες, Κάτω και Πάνω 
Άμίοα/τος. 

'Επαρχία 'Αμμοχώστου : 
"Αχνα, Αύγόρου, Λιοπέτρι,, Φρέναρος, Σωτήρα, ' Αγ ία Νάπα, Παρα

λίμνι, Δερόνεια, Περιστερώνα, Πηγή, Γύψου, Μηλιά, Λευκόνοικον, 
Γοΰφες, Γέναγρα. 

Λευκωσία τή 25η Φεβρουαρίου 1971 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(Άρ . Φακ. 330/59/12.) 

Αριθμός 143 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 94 ΚΑΙ (ΤΡΟΠ.) Ν Ο Μ Ο Σ 44/67 

Είδοττοίησις βάσει τοϋ άρθρου 29 δημοσιευομένη ύττό της 'Επιτροπής τοΰ Συνδέσμου Διατηρήσεως 
'Εδάφους Καλοπαναγιώτη 

Κατόπιν αιτήσεως τών ιδ ιοκτητών γης τών οποίων τά ονόματα εμφαίνονται είς τήν δευτέραν 
στήλην τοϋ κατωτέρω πίνακος, προς τήν Έπιτροπήν τοϋ Σ. Δ. Ε. Καλοπαναγιώτη (εφεξής καλού
μενης απλώς «Επιτροπή») όπως τό σχέδιον περί Διατηρήσεως τοϋ 'Εδάφους το όποιον λειτουργεί 
είς τον εν λόγω Σύνδεσμον, έφαρμοσθή είς τά αντίστοιχα αγροτεμάχια των τά περιγραφόμενα είς 
τήν τρίτην, τετάρτην και πέμπτην στήλην τοΰ εν λόγω πίνακος και τά όποια ευρίσκονται εκτός 
τοϋ Σ. Δ. Ε. Καλοπαναγιώτη και επειδή ή «Επιτροπή» έξήτασε και ενέκρινε τήν αϊτησιν. 

Διά τοΰ παρόντος, ή «Επιτροπή» άνακοινοΐ ότι ό Σ.Δ.Ε. θά έφαρμοσθή ε'ις τά εν λόγω αγρο
τεμάχια ύπό τόν δρον δτι. έκαστος τών εν λόγω ιδιοκτητών ή μελλοντικών Ιδιοκτητών τών εν λόγω 
τεμαχίων, θά δεσμεύεται ύπό τών θεσμών, κανονισμών και υποχρεώσεων τοϋ εν λόγω Συνδέσμου. 


