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νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι'αναγκαία"· δια τους .ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνασκαφάς ή τήν συντήρησ.ιν ή. άξιοποίησιν 
αρχαίων.μνημείων και αρχαιοτήτων ή την άνάπτυξιν τών πέριξ κει
μένων/χωρών ή έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την διεν'έργειαν.αρχαιολογικών ανασκαφών και 
τήν, συντήρησιν αρχαιοτήτων-εις Κουκλιά Πάφου. 

\ Δια ταύτα, ό : 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλισν δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη ύπό του Ύπουργικοΰ! Συμβουλίου εις αυτόν,, δια . 
του παρόντος;διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους 
ως άνω σκοπούς και διατάττει. τήν έπίταξίν αυτής ύπό τής Δημο
κρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους: από 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του. παρόντος διατάγματος εν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω' Κουκλιά.τής Επαρ
χίας Πάφου ύπό τεμάχιο ν και εν σχέσει προς το. τεμάχιον ,ύπ' αριθ. 
89/3 "(όλον) του Κυβερνητικού Χωρόμετρικου" Σχεδίου L1/48. 

Ή έκτασις γής τής εν. λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο:, πρρσταθίων 'και 600. τετραγωνικών ποδών περίπου κάϊ δεικνύε
ται δι' έρϋθροΰ χρώματος έ.πί τόυ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 
22άς Μαρτίου 1971. . . · 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθέώρησιν ύπό 
παντόςΓ ενδιαφερομένου : προσώπου' εν τω Γραφείω του Έπαρχου; 
Πάφου. "■·■'-_'^~- ■'-

""''·'' ' " Έγένετο τή 27η. 'Απριλίου 1971. 
'/."■■ '..-,, ■'■· ■ ' ! ■ ' ' ■ ·< Λ 1- ■'.· ''■· :--'(Υ·Σ\·Ε. 152/66/2.)<, , 

'Αριθμός 304 
'] : , - Ό ΠΕΡΙ ΕΠ1ΤΑΞΕΩ Σ 1ΔΙΟΚΤΗ Σ Ι ΑΣ ΝΟΜΟ Σ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιταξέώς δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής άναφερομένηι ώς «ή ΐδιοκτήιάία,»)
εΐναι αναγκαία.διά. τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας,, 
ήτοι δια Τήν προαγωγή ν και άνάπτυξιν τής, βιομηχανίας, ή οιονδή
ποτε τών ρήθέντών σκοπών,, ή δε έπΐταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν ϊδρυσιν Βιομηχανικής Περι
οχής, τήν ένοικΊασιν τής έν λόγω περιοχής ή μέρους αυτής εις τεμά-
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χια ή άλλως ττρός βιομηχάνους δι' άνάπτυξιν της βιομηχανίας καί/ή 
ένοικίασιν ή χρησιμοποίησιν της περιοχής ή* μέρους άύτής οι' οίο·ν: 

δήποτέ άλλον σκοπόν συντελοΰνΐα εις την άνάπτυξιν της βιομηχα
νίας : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός 'Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας,: ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, 
διά του παρόντος διακηρύττει ότι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια 
τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό της Δη
μοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς, διά περίοδον εξ μηνών,,,ήτοι 
άπό, της 28ης Μαρτίου 1971 μέχρι της 27ης Σεπτεμβρίου,197.1. 

Π Ι Ν Α Ξ . ■, :;■:■:·. 

Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τη ενορία Μέγα Καϊμακλι της 
πόλεως Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον. 
ύπ' άρ. 09' (όλον), τοΰ Συμπλέγματος «Ε». 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου' ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 13 
σκαλών και 400 τετραγωγνικών ποδών περίπου και δε.ικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου 
ύπό τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου και .Βιομηχανίας ήμερομη,νίας 3ης 
Μαΐου 1971. . .. ', ■',.

Άντίγραφον τοΰ είρηιμένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω; τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηινέίας, έν Λευκωσία. ' 

Έγένετο τη 3η Μαΐου 1971. 

',:.;,' Α. Μ. Λ.ΟΙΖΙ.ΔΗΣ, 
Υπουργός 'Εμπορίου και Βίομηχανίας. 

(Υ;.Ε.^&;Β. 1Ό62/ΧΠ.) 

'Αριθμός 305 · 
Ο ΠΕΡΪ ΕΓΪΪΤΛΞΕΩΣ ΙΔΙΟΙνΤΙΙΣ Ι ΑΣ ΗΟΜΟΣ. ' 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) /: 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτό.ξεως 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3.) .' . 

"'Επειδή'διά διατάγματος έπιτάξεώς δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άριθμόν 413 έν τω Τρίτω Παραρτήματιτή ς επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 25ης Μαΐου 1967 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 413») ή ακίνητος ιδιοκτησία, 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 413 έπετάχθη 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω 
διατάγματι ύπ' άρ. 413 διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 413' 


