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'Αριθμός 373 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 JOY 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

- Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν, άνάπτυξιν καΐ συντήρησιν οδών έν τή Δη
μοκρατία, ή δε έπίταξίς αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την διάνοιξίν νέας όδου ήτις θά συνδέη τήν κυρίαν 
όδόν Πενταλιάς—Στατου μετά τής τοποθεσίας «Άμπελίτης» δποο θά 
μετακινηθούν τά χωρία Στατός και "Αγιος Φώτιος : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορήγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς τών όποιων 
ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή .'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας δια 
τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομη
νίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Αγιος Φώτιος τής 

Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
932 (μέρος),, 928. (μέρος), 931 (μέρος), 930 (μέρος),, 933 (μέρος), 
937 (μέρος), 929 (μέρος), 922 (μέρος), 921/2 (μέρος), 908 (μέρος), 
907, (μέρος), 909 (μέρος), 910/1 (μέρος), 899 (μέρος), 897 (μέρος), 
896 (μέρος), 913 (μέρος), 918 (μέρος), 917 (μέρος), 919 (μέρος), 
939(μέρος) και 940 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XLVI.10. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δέκα σκαλών, δύο προσταθίων κ α! 3,200 τετραγωνικών ποδών περί
που και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχεδίου τοΰ υπογε
γραμμένου ύπό του Έπαρχου Πάφου ημερομηνίας 6ης Φεβρουαρίου 
1970. 

Άντίγραφον του εΊρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του.Έπαρχου 
Πάφου. 

Έγένετο τή 17η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 37/69/5.) 

'Αριθμός 374 
Ο ΠΕΡΊ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΣ Ι ΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος 'ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
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ήτοι διά σκοπούς αμύνης της Δημοκρατίας ή δε έπίταξις ταύτης επι
βάλλεται δια τους ακολούθους λόγους,, ήτοι δια τήν άμυναν της Δη
μοκρατίας : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τό ν ως άνω 
σκοπόν καί διατάττει την έπίταξίν αυτής ύπό της Δημοκρατίας διά 
τόν ως εΐρηται σκοπόν διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας 
της δημοσιεύσεως τού παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γαληνή της 'Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 
130 (δλον) καί 129 (όλον), του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου 
XXVII.8. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ δύο1 

σκαλών, τριών προσταθίων καί 3,400 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσω
τερικών .ημερομηνίας 17ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

'Εγένετο τη 17η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/394.) 

'Αριθμός 375 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΟ άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη, ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν οδών έν τή Δημοκρατία ή 
οιονδήποτε τώ ν ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ 
καί άσφαλτόστρωσίν τής παρακαμπτηρίου όδου Κυθραίας : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 τού περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, 
διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά. 
τους ώς άνω σκοπούς καί διατάττει τήν έπίταξίν αυτής ύπό τής Δη
μοκρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό. 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος έν τη 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 


