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«16. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου(2) του Κανο
νισμού ΊΟ, το χορήγημα τών εκ τών πεσόντων εξαρτωμένων κατά 
μήνα .θα είναι ,ώς ακολούθως : 

(α) Πλήρως'εξαρτώμενοι— 
.([) -Χήρα, ποσόν *ούχί .μικρότερον τών δέκα και .ουχί -μεγα-

λύτερον τών δεκαπέντε λιρών 
(ii) "Εκαστον τέκνο ν, ποσόν ουχί μικρότερον τών πέντε και 

ουχί μεγαλύτερον τών οκτώ λιρών 
(iii) "Εκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρότερον 

τών πέντε και ουχί μεγαλύτερον τών οκτώ λιρών-: 
Νοείται οτιέάν ό πεσών κατέλιπε. μόνον εν "πλήρως εξαρτώ μενον 

πρόσωπον το ποσόν του χορηγήματος 'θα έΐναι ουχί 'μικρότερον 
των οκτώ καί ουχί;μεγαλύτερον τών δεκαπέντε λιρών. 

(β) "Έκαστος μερικώς 'εξαρτώμενος, ποσόνούχί μικρότερον "τών 
:πέντε ' κα ίουχ ί μεγαλύτερον τών επτά <λιρών.». 

4. Ό Κανονισμός 18 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται καί 
^αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού.: 

«18. Τό .χορήγημα αναπήρων, κατά μήνα, θά είναι ώς ακο
λούθως : 

(α) Πλήρως ανάπηροι— 
(i) "Εκαστος ανάπηρος άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, 

ποσόν ουχί μικρότερον τών δεκαπέντε κάί .ουχί μεγα
λύτερον τών τριάκοντα πέντε λιρών 

(ii) "Εκαστος ανάπηρος με ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις, 
ποσόν ουχί μικρότερον τών είκοσι καί ουχί μεγαλύτερον 
τών τεσσαράκοντα πέντε λιρών. 

(β) 'Μερικώς ανάπηροι— 
(i) "Εκαστος ανάπηρος άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, 

ποσόν ουχί μικρότερον τών οκτώ καί ουχί μεγαλύτερον 
τών δεκαπέντε :λιρών 

(ii) "Εκαστος ανάπηρος με ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις, 
ποσόν ουχί μικρότερον .τών δέκα καί ουχί μεγαλύτερον 
τών δεκαοκτώ λιρών.» 

Έξεδόθησαν .τη 16η 'Ιουλίου 1971 

Αριθμός 539 
ο Π Ε Ρ Ί Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς - Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τόν άκόλου. 
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν'δημιουργύχν ή άνάπτυξιν 
οδών "έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών καί 
"ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους "λόγους, 
"ήτοι'διά τή.ν βελτίωσιν, ευθυγράμμισιν καί άσφαλτόστρωσιν της όδου 
προς την Μονήν 'Αγίου Γεωργίου 'Αλαμανού. 
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Πας όστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας καΐ ένίσταται είς την σκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης,, καλείται όπως, εντός δεκαπέντε ήμερων 
άπό της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας, άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοι
νωνιών και "Εργων, μέσω του Έπαρχου Λεμεσού λεπτομερή στοιχεία 
περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων,, ώς καΐ πλή. 
ρως ήτιολογημένην εκθεσίν περί των λόγων της ενστάσεως αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Μοναγρούλλι και 

Πεντάκωμο της Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 372 (μέρος), 373/2 (μέρος),. 373/1 (μέρος), 
357 (μέρος), 561 (μέρος), 542/1 (μέρος), 542/2 (μέρος), 535 (μέ
ρος), 512 (μέρος), 511 (μέρος),, 501 (μέρος), 502 (μέρος), 503 (μέ
ρος), 504 (μέρος), 490 (μέρος) και 494 (μέρος) του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου LV.33. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών και 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, ημερομηνίας 8ης 
'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
ΛεμεσοΟ. 

Τή 3η Ιουλίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 38/69.) 

'Αριθμός 540 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τή,ν δημιουργίοα/ ή άνάπτυ
ξίν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών 
και ή άπαλλοτρίωσις αύτη ς επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι δια τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτόστρωσα/ της δδου 
Ξερού—Προδρόμου (Τμήμα IV). 

Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί της ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός δεκαπέντε ήμε
ρων άπό της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν Συγ
κοινωνιών και "Εργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, 
ώς και πλήρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων της έστάσεως 
αύτου. 


