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/Αριθμός *366 

Ο,ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩ,ΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 1.5 ΤΟΥ 1962) 

- Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου1 6. 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' αρ. 246, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 15ης 'Απριλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτρι
ουσα 'Αρχή,/ εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν κάΙ λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής ανα
φερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους 
έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον ότι έχει οιονδήποτε δικαίωμα η συμφέ
ρον επί της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον είς τήν σκοπού
μενη νάπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΟ δ μου 
μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία εν,στασις υπεβλήθη, κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου 'ιδιοκτησίας* 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθη 
διά τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα,, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν. Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 6 
του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκησις των 
οποίων ανετέθη οπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του 
παρόντος Όιατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυ
νάμει των προνοιώντου ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 24η Μάιου 1971. 
(Y.E.S. 40/2/13/64/2.) 

'Αριθμός 367 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 537 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου'εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 30ής Ιουνίου 1967 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 537») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 537 έχει έπι
ταχθή ιδιά τους· σκοπούς.δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματιύπ ' άρ. 537 διά περίοδον ;ένός .έτους από της ήμερο>
μηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ·ύπ' άρ. .537* 

Και επειδή διά διαταγμάτων 'δημοσιευθέντων ως διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 383, 389 και 430 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 7ης 'Ιουνίου 1968, 23ης Μαΐου 


