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κρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς δια περίοδον ενός έτους από 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εν τη 
έπισημω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Μοναγρούλλι και 

Πεντάκωμο της Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει^πρός. 
τα τεμάχια υπ' αριθ. 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.35. 

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

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διοπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. ' 

Έγένετο τη 24η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 38/69.) . 

'Αριθμός 702 . · 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών 
αΐτινες είναι άναγκαΐαι είς τήν ζωή ν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του 
κοινού, τήν συντήρησιν καΐ διανομήν ύδατος καΐ τήν καλυτέραν ,χρη
σιμοποίησιν και άνάπτυξιν ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ώφέλειαν ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διάτήν βελτίωσιν της ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Κάτω Μονής : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
εΐναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό της Δημοκρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίο-
δον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος έν τη έπισημω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κάτω Μονή τής 

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' άρ. 866/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
ΧΧΙΧ:44. 
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Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 4C0 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 
Λευκωσίας και Κυρήνειας ημερομηνίας 21ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία.. 

Έγένετο τη 26η Αύγουστου 1971. 
. (Υ.Ε. 239/62.) 

'Αριθμός 703 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 45 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 17 ΤΟΥ 1959 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1969) 

Διάταγμα δυνάμει τών άρθρων 3, 4(1), (β), (δ), (ε), (στ) και 7 

Ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις το Ύπουρνικόν Συμβούλιον δυνάμει τών 
άρθρων 3, 4(1), (β), (δ), (ε), (στ) καΐ 7 του περί Μεταδοτικών 
Νόσων τών Ζώων Νόμου Κεφ. 45, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν δια του παρόντος δια
τάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό διάταγμα τούτο δύναται νά καλήται ώς το περί Περιορισμού 
της Ένζωοτικής 'Αποβολής διάταγμα του 1971. 

2. Έν τω διατάγματι τούτω «βοοειδή» σημαίνει πάντα ταυρον, αγε
λάδα, βοΰν, δάμαλιν και μόσχον. 

«Μολυσμένη περιοχή» σημαίνει τήν περιοχήν τήν περιγραφο
μένην εις τήν παράγραφον 3 τοΰ παρόντος διατάγματος. 

3. Ή χωριτική περιοχή Άθηαίνου δια του παρόντος κηρύττεται ώς 
περιοχή μολυσμένη δι' Ένζωοτικής 'Αποβολής ή άλλως Βρουκελλώ
σεως τών βοοειδών. 

4. Διά του παρόντος απαγορεύεται ή μετακίνησις βοοειδών εκ τής 
κηρυχθείσης ώς μολυσμένης περιοχής, πλην μόνον διά ζώα προορι
ζόμενα διά σφαγήν και κατόπιν γραπτής άδειας έκ μέρους του Διευ
θυντού του Τμήματος Κτηνιοπρικών 'Υπηρεσιών ή τοΰ 'Επαρχιακού 
Κτηνιατρικού Λειτουργού ή άλλου προς τούτο εξουσιοδοτημένου προ
σώπου. 

5. Διά του παρόντος άπανορεύεται ή μετακίνησίς πτωμάτων άπο
βλήθέντων εμβρύων βοοειδών, τροφών, σανού και κόπρου έκ τής 
κηρυχθείσης ώς μολυσμένης περιοχής. 

6. Ή καταστροφή πτωμάτων άποβληθέντων εμβρύων βοοειδών, 
πλακούντων και εκκριμάτων τοκετού θά γίνεται τη επιβλέψει αντι
προσώπου του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

7. θ ά διεξάγεται άπολύμανσις τών σταύλων δπου παρουσιάσθη 
περίπτωσις αποβολής. 

8. Παν πρόσωπον έχον έν τη 'ιδιοκτησία του ή ύπό τήν φροντίδα του 
βοοειδές τό όποιον άπέβαλε δέον όπως αμέσως άναφέρη τούτο εϊς 
τόν. Ύπεύθυνον Κτηνίατρο ν, έκαστος δε ιδιοκτήτης βοοειδών ή έχων 
ύπό τήν φροντίδα του βοοειδή εντός τής κηρυχθείσης ώς μολυσμένης 


