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'Αριθμός 442 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου ότι ή εν τφ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία διά τους ακολούθους σκοττούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι την συντή
ρησιν και άνάτττυξιν των φυσικών ττηγών πλούτου> ή οιονδήποτε των 
ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι την διάνοιξιν λωρίδων δι' έκτέλεσιν άναδασωτικών 
εργασιών ώς και την καλυτέραν διαχείίρησιν τοΰ δάσους είς την 
περιοχήν : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του 
άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ 
παρόντος διακηρύττει ότι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά 
τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα μηνών από της ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Καλοπαναγιώτης τής 

Ε π α ρ χ ί α ς Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' άρ. 67 (δλον) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXVI11.50 
και τεμάχιον ύπ' άρ. 735 (δλον) του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXVI11.58. 

Ή εκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 24 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικού 
σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δασών 
ημερομηνίας 3ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευ
κωσίας/ Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Τή 18η Ιουνίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Άπαλλοτριοΰσα Αρχή. 

'Αριθμός 443 
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 ύπ' άρ. 533 έν τ φ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 3ης 'Ιουλίου 1970 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το Διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη 
έν τφ Πίνακι τοΰ διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ. διατάγματι διά περίοδον ενός 
έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος· 


