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'Αριθμός 426 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 168, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας της 19ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτρι-
οΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»)', ήτις είναι αναγκαία δια 
τους έν αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκα
λεί παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις τήν σκο
πουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ 
όμοΰ μετά των αποδείξεων καΐ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας" 

Και επειδή λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
δια τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νό
μου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού; Συμ
βουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν 
τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 28η Μαΐου 1971 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 161/59/C) 

'Αριθμός 427 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημοσίαν ύγείαν, διά τήν διατήρησιν και άνάπτυξιν τών 
προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι ε'ις τήν ζωήν ή προάγουσι τήν 
εύημερίαν του κοινού, διά τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν τής γεωρ
γίας καί τήν καλυτέραν διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν χρησιμοποίησα/ 
και άνάπτυξιν τής ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών 
καί ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λό
γους, ήτοι διά τήν δημιουργίαν Κτηνοτροφικής περιοχής προς τον 
σκοπόν μετακινήσεως καταλυμάτων ζώων έκ τής περιοχής τοΟ 
χωρίου Άθηαίνου. 

Διά ταΰτα, ό 'Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου ή ένά


