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'Αριθμός 689 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

Είδοποίησις δυνάμει του άρθρου 12. 
Ό "Επαρχος Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ων περιβέβλη-

ται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Προβάτων καΐ Αιγών ("Αδειαι 
Ποι-μένων καΐ "Ελεγχος) Νόμου, διατάττει δπως διαρκούσης της 
περιόδου μεταξύ της 25ης Αύγουστου καΐ της 30ης Νοεμβρίου 1971, 
αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, τά ποίμνια της 
περιοχής του χωρίου "Αγ. Επίκτητος της Επαρχίας Κυρήνειας περι
ορίζονται εντός εγκλείστου χώρου και δπως μη εξέρχονται του έγ
κλειστου τούτου χώρου άπό δύσεως μέχρις ανατολής του ηλίου : 

Νοείται δτι ουδέν εν τη ειδοποιήσει ταύτη θα έμποδίζη ποίμνιον 
δεόντως έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού να όδηγήται καθ' 
οιανδήποτε ώραν από ενα χωρίον εις άλλο διά μέσου οιουδήποτε 
δημοσίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τή 17η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 

'Αριθμός 690 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

ΕΊδοποίησις δυνάμει του άρθρου 12. 
Ό "Επαρχος Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ών περιβέβλη-

ται δυνάμει τοΰ άρθρου 12 τοΰ περί Προβάτων και ΑΊγών ("Αδειαι 
Ποιμένων και "Ελεγχος) Νόμου, διατάττει δπως διαρκούσης τής 
περιόδου μεταξύ τής 25ης Αυγούστου καΐ τής 30ής Νοεμβρίου 1971, 
αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, τά ποίμνια τής 
περιοχής του χωρίου Κορμακίτης τής 'Επαρχίας Κυρήνειας περι
ορίζωνται εντός εγκλείστου χώρου και δπως μη εξέρχονται του εγ
κλείστου τούτου χώρου άπό δύσεως μέχρις ανατολής του ηλίου : 

Νοείται δτι ουδέν έν τή ειδοποιήσει ταύτη θά έμποδίζη ποίμνιον 
δεόντως έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού νά όδηγήται καθ' 
οιανδήποτε ώραν άπό ενα χωρίον είς άλλο διά μέσου οιουδήποτε 
δημοσίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τή 17η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 

'Αριθμός 691 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 

Άναψορικώς προς την γνωστοποίησιν υπ' άρ. 298 την δημοσιευ
θεΐσαν είς το Τρίτον Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος τής Δη
μοκρατίας ύπ' άρ. 872 τής 7ης Μαΐου 1971, ή πρώτη παράγραφος 
του Πίνακος δέον δπως διορθωθή διά τής προσθήκης ε'ις τό τέλος 
αυτής και αμέσως μετά τάς λέξεις «έκ Λεμεσού» τής κάτωθι φρά
σεως : 

«ώς προς τά τεμάχια 135 136 και 137 και έπ' ονόματι τής εται
ρείας Γ. Ι. Περιστιάνη Έστέϊτ Λίμιτεδ ώς προς τά τεμάχια 132, 
133 και 134». 

(Υ.Ε. 692/59/C/6,) 


