
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 898 της 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1971 
Διοικητικά* Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 743 
Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 

(ΝΟΜΟΣ 14 ΤΟΥ 1967) 

Διάταγμα δυνάμει τού άρθρου 3 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 3 
του περί Δασών Νόμου του 1967 χορηγουμένας αύτω εξουσίας, 
κηρύττει την κρατικήν γήν την περιγραφομένην εν τω κάτωθι Δελτίω 
ώς Δευτερεύον Κρατικόν Δάσος. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
Όλάκληρον την κρατικήν γην ύπ' αριθμούς τεμαχίων 689 και 691 

του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 49/20 την εύρισκομένην 
εντός της περιοχής του χωρίου Πάνω Λεύκαρα τής 'Επαρχίας Λάρ
νακος και γνωστήν ώς «Βουνό Σωτήρα». Ή εκτασις αυτής εΐναι 
13 στρέμματα και 1,800 τετραγωνικά πόδια κατά προσέγγισιν και 
καθορίζεται διά κιτρίνου χρώματος έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου 49/20 του κατατεθειμένου ε'ις το Κτηματολογικόν 
και Χώρο μετρικό ν Τμήμα. 

Εξεδόθη τή 9η Σεπτεμβρίου 1971 

'Αριθμός 744 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 103 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(1) (β) 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη

γουμένας εις αυτό δυνάμει τής υποπαραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 7 του περί 'Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, διά του 
παρόντος διατάσσει τά ακόλουθα : 

1. Τό παρόν διάταγμα δύναται νά άναφέρηται ώς το περί 'Εγγραφής 
Κτηνιάτρων ('Ανεγνωρισμένα Προσόντα) Διάταγμα του 1970. 

2. Οιαδήποτε άδεια, πτυχίον ή δίπλωμα καθοριζόμενον εις τό 
κάτωθι Δελτίον διά του παρόντος δηλουται δτι είναι άνεγνωρισμένον 
προσόν διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 7 του είρη
μένου Νόμου. 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΟΙαδήποτε άδεια, πτυχίον ή δίπλωμα εν τή Κτηνιατρική χορηγηθέν 

ύπό του Πανεπιστημίου της κάτωθι αναφερομένης χώρας, νοουμένου 
δτι ό κάτοχος τοιαύτης αδείας, πτυχίου ή διπλώματος άναγ\ωρί
ζεται εν τη χώρα εν τη οποία έχορηγήθη ώς δικαιούμενος νά εξά
σκηση το επάγγελμα Κτηνιάτρου έν τη εν λόγω χώρα : 

Λαϊκή Δημοκρατία της 'Ανατολικής Γερμανίας : 
Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λειψίας. 

'Εξεδόθη τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1971 

'Αριθμός 745 
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 διά τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' αρχαιολογικός άνασκα
φάς ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων ή αρχαιο
τήτων ή τήν άνάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων ή δια τήν προστα
σίαν αρχαιολογικών χώρων καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν διενέργειαν αρχαιολογικών 
ανασκαφών και τήν συντήρησιν, άξιοποίησιν και άνάπτυξιν αρχαίων 
μνημείων ή αρχαιοτήτων και των πέριξ κειμένων χώρων. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός δεκαπέντε ημε
ρών άπό της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκροπίας, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Συγ
κοινωνιών και "Εργων, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς 
καΐ πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως 
αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πατρίκι της 'Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' 
αριθμούς 85 (μέρος) και 84 (μέρος) του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου XV.13.E. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
900 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευ
θυντού Τμήματος 'Αρχαιοτήτων, ημερομηνίας 9ης Αυγούστου 1971. 

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

Τή 14η Σεπτεμβρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 266/71.) 


