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37. 'Αργύρης Ρούσσος 
38. Μυριάνθη Παπαονησιφόρου. 
39. 'Ανδρέας Νικολάου 
40. 'Αντώνης Καλογήρου 
41. Ζωή Χριστοδούλου 
42. Χαράλαμπος Σιάνιος 
43. Γεώργιος 'Αντωνίου 
44. Μαρία Δικωμίτου 
45. 'Ανδρέας Κυριακίδης 
46. "Ελλη Καραϊσκάκη 
47. Φωτεινή Χ ' ' Στυλλή 
48. Κώστας Γεωργιάδης 
49. 'Απόστολος Πασιάς 
50. 'Ανδρέας Μουρτζιή,ς 
51. Νίκη Χαννίδου 
52. Λούλλα Θεοδώρου 
53. Μαρούλλα Μήτσιου 
54. 'Ανδρέας Σαββίδης 

"Απαντες οι μέχρι τούδε γενόμενοι διορισμοί δυνάμει του ρηθέντος 
Νόμου, άκυροΟνται. 

55. Χαρίλαος Κιτρομηλίδης 
56. Τάκης Παύλου 
57. Χασσάν Όζτούρκ 
58. Δήμητρα Παπαντωνίου 
59. Σωκράτης Κλεάνθους 
60. 'Αλέκος Γεωργίου 
61. Κούλλα Κυριακίδου 

Γιαννούλλα Κολιού 
Βλαδίμηρος 'Αριστοδήμου 
'Ανδρέας Παπαδόπουλλος 
Αυγή Χαραλάμπους 

66. Μαλάμω Νεοφύτου 
67. Κων/τΐνος Παπαδόπουλλος 

Μαίρη Ίακωβίδη 
'Ανδρέας Πατέρας 
Χλόη Παναγιώτου 
Χριστίνα Τζιαουρή 

62 
63 
64, 
65 

68 
69 
70 
71 

Τη 4η Αυγούστου 1971. 

'Αριθμός 663 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έ'ν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' αρχαιολογικός άνασκαφάς 
ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων 
ή τήν άνάπτυξίν των πέριξ κειμένων χώρων ή δια τήν προστασίαν 
αρχαιολογικών χώρων και ή άπαλλοτρίωσίς αυτής επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν διενέργειαν αρχαιολογικών 
ανασκαφών και τήν συντήρησιν, άξιοποίησιν και άνάπτυξίν του αρ
χαίου μνημείου της· Σαλαμίνος καί των πέριξ κειμένων χώρων. 

Πάς όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας καί ένίσταται εις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως. εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης εν τή έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών καί 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς καί πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ^ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω 'Έγκωμη της Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον καί εν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' 
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άρ. 110/1/2 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXIV/50W.I. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας, ενός προσταθίου και 350 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό τοΟ Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων 
ημερομηνίας 2ας 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου: 

Τη 10η Αυγούστου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα. 'Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 198/1959/8/Α/4.) 

'Αριθμός 664 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Διά· του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίοα/, συν
τήρησιν και άνάπτυξίν δημοσίων κτιρίων εντός της Δημοκρατίας και 
ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν άνέγερσιν κρεοπωλείου και 
δημοσίων αποχωρητηρίων εντός του χωρίου Γύψου τής 'Επαρχίας 
'Αμμοχώστου. 

Πας όστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 'Υγείας Γύψου, 
μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαί
ωμα' ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς καΐ πλήρως ήτιολο
γημένην εκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γύψου τής Επαρχίας 

'Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον καΐ έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 
309 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ΧΙΥ.62.Ε.Ι. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δύο προσταθίων και 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΟ ύπογεγραμ


