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Αριθμός 345 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επε ιδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' άρ. 504 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας της 23ης Ιουνίου 1967 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα υπ' άρ. 504») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη έν τ φ Πίνακι του διατάγματος ύπ ' άρ. 504 έχει έπιταχθή δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ διατάγματι 
ύπ' άρ. 504 δια περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημο
σιεύσεως του διατάγματος ύπ ' άρ. 504

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πράξεων 
ύπ' άρ. 279, 392 και 404 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 3ης Μαΐου 1968, 23ης Μαΐου 1969 και 
22ας Μαΐου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 22ας Ιουνίου 1971· 

Και επειδή ή εϊρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία δια 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίο
δον ενός έτους : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις.το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 22ας 
'Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τή 11η Μαίου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 56 /66 /Α / Ι . ) 

'Αριθμός 346 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3 ) . 

Ε π ε ι δ ή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 475 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 20ής 'Ιουνίου 1969 (έν τοΐς εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 475») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη έν τφ Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ ' άρ. 475 έχει έππχχχθή 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ δια
τάγματι ύπ' άρ. 475 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 475· 
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Και επειδή δια διατάγματος δημοσιευθέντος ως διοικητικής πράξεως 
ντν' άρ. 394 εν τψ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας τής 22ας Μαΐου 1970 ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι τής 19ης Ιουνίου 1971* 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία δια 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω περίο
δον ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβουλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 19ης 
Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τή 11η Μαΐου 1971. 

(Υ.Σ.Ε 782/59/Α/Χ. ) 

'Αριθμός 347 

Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή δια διατάγματος : έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως Διοικητι
κής; Πράξεως ύπ* άρ. 389 έ<ν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 22ας Μαΐου 1970 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «το Διάταγμα») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά 
περίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
διατάγματος" 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι.εισέτι αναγκαία 
όιά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας οιά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος εϊς το Ύπουργικόν Συμβουλιον δυνάμει της επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, .διά του παρόντος παρατείνει την έν τω 
διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός 
έτους, ήτοι μέχρι τής 22ας Μαΐου 1972. 

Έγένετο' τη 18η Μαΐου 1971. 
ί
: ν L (Υ.Ε. 181/62.) 


