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τείνει την περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, 
ήτοι μέχρι της 11ης 'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τη 7η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 201/61/Α/Χ11/2.) 

'Αριθμός 429 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 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 ως «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια σκοπούς αμύνης τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή δε έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την άμυ-
ναν τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του! παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν ως άνω 
σκοπόν καΐ διατάττεί την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τόν ώς εΐρηται σκοπόν διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομη
νίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Τράχωνα τής 'Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' 
αριθ. 481 (δλον) του Συμπλέγματος «C». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου και 2,400 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ημερομηνίας 14ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 14η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/415.) 

'Αριθμός 430 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, 1956-1959 

Γνωστοποίησις δυνάμει τών Κανονισμών 20 (η) και 53 (2) 
Ό Υπουργός 'Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας, έν τη ενασκήσει τών 

εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τών Κανονισμών 20 (η) .-και 
53 (2) τών περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμών 1956 
εως 1959, διά τής παρούσης διακηρύττει τά ακόλουθα : 

(α) Αϊ σταφυλαί τής συγκομιδής 1971 αΐτινες προορίζονται δι' 
έξαγωγήν ώς επιτραπέζιοι σταφυλαί δέον δπως, προ τής 


