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'Αριθμός 340 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον.: 
27.2.1952 
14.5.1959. 

"Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

9. 2.1962 
12. 7.1962 

8.11.1968 
25. 7.1969. 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 44 ΤΟΥ 1961, 109 ΤΟΥ 1968 

ΚΑΙ 2 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον,. ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 
6 του. περί 'Αλιείας Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οι περί 'Αλιείας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και θα άναγινώσκονται όμου 
μετά των περί Αλιείας Κανονισμών τοΰ 1952 εος 1969 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κα
νονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται όμου ώς οί 
περί 'Αλιείας Κανονισμοί του 1952 εως 1971. 

2. "Ο Κοα/ονισμός 5 τον βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της έν τέλει αύτόυ προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου (4) : 

«(4) Ό πλοίαρχος ή ό ιδιοκτήτης οιουδήποτε σκάφους διά το 
όποιον έχορηγήθη άδεια ώς προανεφέρθη οφείλει δπος, τη άΐτήσει 
του Λειτουργού 'Αλιείας, παράσχη αύτώ τοιαύτα στοιχεία αναφε
ρόμενα ε'ις τάς δραστηριότητας και την συγκομιδήν τοΰ έν λόγω 
σκάφους και κρινόμενα υπ' αύτου ώς αναγκαία διά τους σκοπούς 
της ορθολογιστικής διοτχειρίσεος τοΰ θαλασσίου πλούτου της Δη
μοκρατίας, έν τοιούτο τρόπο και κατά τοιοΰτον χρόνον, ώς ό Λει
τουργός 'Αλιείας ήθελε καθορίσει.». 

'Αριθμός 341 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνοστοποίησις Άπαλλοτριώσεος. 

Διά του παρόντος γνοστοποιεΐται δτι ή έν το παρατιθεμένο Πι
νάκι περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τον 
άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν και 
άνάπτυξιν οδών έν τη.. Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων 
σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίοσιν, ευθυγράμμιση και άσφαλτό
στροσιν τής παρακαμπτηρίου όδοΰ Κυθραίας. 

Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίστοπαι ε'ις τήν σκοπού
μενη ν απαλλοτρίωση ταύτης, καλείται δπος, εντός 15 ημερών από 


