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λοΰ ήθικου επιπέδου,, ανεξάρτητα και κατέχωσι πεΐράν KCXI ικανό
τητα περί. τόν Άθλητισμόν.». 
4. Ή λέξις «τριετής»^ ήτις αναφέρεται εις την πάράγραφον (3) του 

Κανονισμού Π των βασικών; Κανονισμών1 απαλείφεται και άντικαθί
στοααι δια της λέξεως «διετής». 

5. Αι λέξεις «πρωτοβάθμιον δικαστήριον» και «άνώτατον δευτερο
βάθμιον δικαστήριον», αΤτινες αναφέρονται είς τάς παραγράφους (1) 
καΐ. (2),. αντιστοίχως, του Κανονισμού 14 των δασικών Κανονισμών, 
διαγράφονται και αντικαθίστανται δια. των λέξεων «πρωτοβάθμιος 
δικαστική επιτροπή.» καΐ «ανωτάτη δευτεροβάθμιος, δικαστική επι
τροπή», αντιστοίχως. 

Αριθμός 361 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται, δτι ή, έν τω. παρατιθεμένωΤΙίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία, είναι αναγκαία δια τόν άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν άμυναν της Δημοκρα
τίας και ή άπαλλοτρίωσις αύτη ς επιβάλλεται δ ιά τους. ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια. τήν άμυναν της Δημοκρατίας. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ώς εΐρηται. Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις,τήν σκοτπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως,, εντός15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη είς τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών, μέσω 
του Έπαρχου Λευκωσίας/Κυρήνειας, λεπτομερή στοιχεία περί τό 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις, τούτων,, ώς καΐ πλήρως ή,τιο
λογημένην έ'κθεσιν περί. τών λόγων της ενστάσεως αύτοΟ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή . Ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γαληνή; της; Επαρ

χίας, Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς. τά τεμάχια ύ.π' άρ. 
130= (δλον), 129 (δλον) και 128 (δλον)·,, του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου XXVI 1.8. 

Ή εκτασις, γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έ'κ 
τριών σκαλών και 2,500 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται 
δι! ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου 'Εσωτερικών, ημερο
μηνίας 17ης Μαΐου 1971. 

'Αντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Τη 17η Μαΐου1971., 

W ΚΥΠΡΙΑΚΗ; ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα;'Αρχή. 

(ΥΈν Ε.40/Ζ/2/1/394.)2 


