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ρομέ.ους έν τω διατάγματι ύπ' αρ. 685 δια περίοδον δώδεκα μηνών 
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 685* 

Καί επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 692 και 723 έν τώΤρίτω Παραρτήματι της επι
σήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 29ης Αύγουστου 1969 καί 
της 11ης Σεπτεμβρίου 1970. αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι της 26ης Σεπτεμβρίου 1971" 

Καί επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυ
λάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό του ΎπουργικοΟ 

~ Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι της 26ης 
Σεπτεμβρίου 1972. 

Έγένετο τη 24η Αυγούστου 1971 
(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) 

'Αριθμός 711 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 

Άναφορικώς προς τήν Διοικητικήν Πράξιν ύπ' άρ. 566, δημοσιευ
θείσας εις τό Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 30ης 'Ιουλίου 1971, γνωστοποιείται διά της παρούσης 
δτι τό τεμάχιον ύπ' αριθμόν «34 (δλον)» ε'ις τήν τρίτη ν γραμμή ν τοϋ 
Πίνακος δέον δπως άναγνωσθη «34 (μέρος)». 

(Υ.Γ. & Φ.Π. 90/66/4.) 

'Αριθμός 712 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 

Άναφορικώς προς τήν Διοικητικήν Πράξιν ύπ' άρ. Γνωστοποιή
σεως 677 τήν δημοσιευθεΐσαν εις τό Τρίτον Παράρτημα της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας ύπ' άρ. 893 της 27ης Αυγούστου 1971, 
ό τίτλος συνταξίμου θέσεως ό έμφαινόμενος έναντι του Τμήματος 
Στατιστικής καί Οικονομικών 'Ερευνών εις τήν 24ην γραμμήν της 
σελίδος 613 δέον δπως άναγιγνώσκηται ώς «'Ανώτερος Λειτουργός 
Στατιστικής» και ούχι ώς «'Ανώτερος Λειτουργός Διερευνήσεως». 

Έτσπώθη έν τώ ΤυιτογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


