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Αριθμός 385 

Ο Π Ε Ρ Ι 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) 

Δ ι ά τ α γ μ α παρατάσεως περιόδου δ ιατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3) . 

Ε π ε ι δ ή διά διοτυάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 449 έν τω Τρ ίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 12ης ' Ιουνίου 1970 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το δ ιάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πίνακι του δ ιατάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δ ιατάγματ ι διά περί
οδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια
τάγματος ' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι α ν α γ κ α ί α 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερ ικών , ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έ π ι τ ά ξ ε ω ς *Ιδα> 
κτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργι 
κού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τήν έν τω 
δ ιατάγματ ι αναφερομένη^ περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός 
έτους. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 27η Μαΐου 1971. 

(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/378.) 

'Αριθμός 386 

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

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

Επε ιδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ ' άρ. 553 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας τής 7ης Ιουλίου 1967 (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα υπ' άρ. 553») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή ττερι
γραφομένη έν τ φ Πίνακι τοΰ διατάγματος υπ ' άρ. 553 έχει έπιταχθή 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ δια
τάγματι υπ' άρ. 553 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως τοΰ διοττάγματος υπ' άρ. 553 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πράξεων 
υπ' άρ. 411 , 481 και 452 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 21ης 'Ιουνίου 1968, 20ής 'Ιουνίου 
1969 και 12ης 'Ιουνίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έτπ
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 6ης 'Ιουλίου 1971· 
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20 τοΰ1963 
46 του 1970 

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 είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έ π ι 
τάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
της 6ης Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τη 28η Μαΐου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 111/61/A/XIV. ) 

'Αριθμός 387 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 

ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Εξετάσεις Δικηγόρων 

Γνωστοποιείται υπό τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου δτι τα ακόλουθα πρό
σωπα, των οποίων τά ονόματα φαίνονται κατωτέρω, έπέτυχον είς τάς 

Κεφ. 2 εξετάσεις αί όποΐαι διεξήχθησαν τ.ήν 22αν και 23ην 'Απριλίου 1971, 
42τοθΐ96ΐ συμφώνως προς το άρθρον 5 τοΰ περί Δικηγόρων Νόμου, ως ούτος 

έτροποποιήθη υπό των περί Δικηγόρων (Τροποποιητικών) 1961 εως 
1970 : 

Ήλιάνα Κωνσταντινίδου, εκ Κτήματος, νυν εκ Αεμεσοΰ (πρώην 
Γεωργίου) 

Gunesh Α. Η. Mentesh, έκ Λευκωσίας 
Κύπρος Λ. Χ"Μάρκου, έκ Λευκωσίας 
'Ίκαρος Κ. Τυπογράφος, έκ Πάνω Δευτέρας 
Φαίδρα Λ. Σοφοκλέους, έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Γ. Λαδάς, έκ Λευκωσίας 
Μύρνα Γ. Κλεόπα, έκ Λευκωσίας 
Mustafa Arikan, έκ Λευκωσίας 
Φρίξος Γ. Νικολάί'δης, έκ Αεμεσοΰ 
Zeki Α. Bayram, έκ Μελάνδρας (Πάφου) νΰν έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Σ. Σούπασιης, έκ Λαπήθου 
Στέλλα-Μαρία Χρ. Ίωαννίδου, έκ Λευκωσίας 
Μόσχω Α. Ζαμπακίδου, έκ Λευκωσίας 
Άνδρεανή Ν. Κωνσταντίνου, έξ Άγλαντζιάς 
Λήδα Κ. Κόνωνα, έκ Λευκωσίας 
Δημήτριος Σ. Γεωργιάδης, έξ 'Αμμοχώστου, νΰν έκ Λευκωσίας 
Μαργαρίτα Σταυρινίδου, έκ Λευκωσίας 
'Ανδρέας Σ. 'Αγγελίδης, έκ Λάρνακος, νΰν έκ Λευκωσίας 

Οι ακόλουθοι έπέτυχον συμπληρώσαντες προηγουμένας εξετάσεις : 
'Αγάπιος Γ. Σταύρου, έξ 'Αμμοχώστου 


