
253 

Αριθμός 266 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος 
έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 356 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 16ης Μαΐου 1969 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 356») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 356 έχει έπιταχθή 
δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δια
τάγματι ύπ' άρ. 356 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 356" 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 313 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 17ης 'Απριλίου 1970 ή έν λόγω περίοδος 
έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 15ης Μαΐου 1971' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του1 άρθρου 4 τοΰ περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 15ης. Μαΐου 1972. 

Έγένετο τή 9η 'Απριλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 56/66/Α/ΙΙΙ.) 

'Αριθμός 267 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. . 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν ιυΐν, εφεξής άναφερομέλτ; ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι τήν δημιουργίαν, άνάπτυξιν καΐ συντήρησιν οδών έν τή Δημο
κρατία, ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν έκτέλεσιν 
οδικών έργων εις όδόν Γερακιών—Καλοπαναγιώτη : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών,, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τους ώς ε'ίρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής ήμερομη



254 

νιας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Καλοπαναγιώτης της 

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
υπ' άρ. 404 (μέρος), 403 (μέρος), 402 (μέρος), 401/1 (μέρος), 400 
(μέρος), 393 (μέρος), 392 (μέρος), 391 (μέρος),. 390 (μέρος), 371 
(μέρος), 370 (μέρος), 364 (μέρος), 363 (μέρος), 362 (μέρος), 357 
(μέρος), 355 (μέρος), 350 (μέρος), 348 (μέρος),. 344 (μέρος), 343 
(μέρος), 337 (μέρος),, του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
XXX Υ11.10, τεμάχια ύπ' αρ. 782 (μέρος), 781 (μέρος), του Κυβερνη
τικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ΧΧΧΥΙΙ.9, τεμάχια ύπ' άρ. 83 (μέ
ρος) καΐ 74 (μέρος), τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου ύπ' άρ. Ι. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, τριών προσταθίων και 1,900 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
ύπογεγραμμέου ύπό του Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρη.νείας ήμερο·, 
μη,νίας 12ης Φεβρουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώ-που έν τω Γραψείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας και Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Λευκωσία τη 13η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 314/59/Α/6.) 

'Αριθμός 268 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 184 

Το περί Ρυθμίσεως της 'Απασχολήσεως Λιμενεργατών (Λεμεσού,. 
'Αμμοχώστου και Λάρνακος) Διάταγμα του 1953 (παραγρ. 5). 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Κύριοι αντιπρόσωποι και άναπληρωταί αυτών οριζόμενοι δυνάμει 

τοΰ άρθρου 4 του περί Ρυθμίσεως της 'Απασχολήσεως 
Λιμενεργατών Νόμου. 

Γνωστοποιείται ώδε δτι τά ακόλουθα πρόσωπα ορίζονται ως κύριοι 
αντιπρόσωποι ή άνοατληρωταί αυτών παρά τοΐς Συμβουλίοις 'Αμμο
χώστου καΐ Λάρνακος εις άντικατάστασίν των μέχρι τοΰδε αντιπρο
σώπων ή αναπληρωτών αυτών. 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Κύριοι 'Αντιπρόσωποι : Άναπληρωταί : 

Εργοδοτών 
"Αδωνις Παπαδόπουλος Πανικός Γιωρκάτζης 
'Ανδρέας Τζωρτζής "Ακης Μαυρουδής 
Χασάν 'Οσμάν Άπάταϊ Χρίστος Μιχαήλ 

Λιμενεργατών 
Κώστας Χριστοδουλίδης Γεώργιος Γιώρκας 
Νικόλας Άσπρης Σωτήρης Γενιάς 
Μουλλά Έμίν Μουσταφά Άλή Αχμέτ 


