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ή περιγραφόμενη εν τώ Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 887 έχει έπι-
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 887 δια περίοδον ενός έτους από της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως τού διατάγματος ύπ' άρ. 887 

Κα! επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 741, 749 κα! 773 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 12ης 'Οκτωβρίου 1968, 26ης Σε
πτεμβρίου 1969 και 25ης Σεπτεμβρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 2ας Νοεμβρίου 1971" 

Κα! επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον 'ενός έτους : 

Διά ταύτα ό Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνά-

. μει της επιφυλάξεως (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 τού περ! Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό 
τού Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι της 2ας Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τή 14η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 195/61/A/VIII.) 

'Αριθμός 753 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν τηλεοπτικήν κάλυψιν της περιοχής Πλατρών, ή δε έπί
ταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν 
άνέγερσιν υποσταθμού κα! κατασκευήν όδοΰ προσπελάσεως εις Κοι
λάνι ύπό του Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περ! Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς κα! διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον 12 μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
eH 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Κοιλάνι κα! Πέρα 

Πεδί τής Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τε
μάχια ύπ' άρ. 586 (μέρος), 582 (μέρος), 583 (μέρος), 572 (μέρος), 
571 (μέρος), 100 (μέρος), 577/2 (μέρος) κα! 577/1 (μέρος), του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVII.27. 

Ή έκτασις - ής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, δύο προσταθίων κα! 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου κα! 
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δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσωτε
ρικών ημερομηνίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 16η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 82/62/4.) 

Αριθμός 754 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ 

1961 ΕΩΣ 1969 

Άπόφασις δυνάμει του άρθρου 8 (κα). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτό δυνάμει της παραγράφου (κα) του άρθρου 8 των 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 1961 εως 1969,. αποφασίζει 
δτι αϊ οίκοδομικαί, μηχανικαί, τεχνικαί, ηλεκτρολογικά! κα! άλλαι 
συναφείς επιχειρήσεις αί διεξαγόμεναι έκτος της Δημοκρατίας ύπό 
παντός προσώπου διαμένοντος έν τη Δημοκρατία ή έχοντος τήν εδραν 
αύτου έν τη Δημοκρατία ή παντός τοιούτου προσώπου έ'χοντος συμ
φέρον ουχί κατώτερον των δέκα πέντε τοΐς εκατόν εις οιανδήποτε 
τοιαύτην έπιχείρησιν προάγουσι τά έν τη προρηθείση παραγράφω 
αναφερόμενα συμφέροντα της Δημοκρατίας και δτι ποσοστόν έξ ένε
νήκοντά τοΐς εκατόν τών έν τη Δημοκρατία εισαγομένων κερδών 
ή μερισμάτων έκ τών άνω επιχειρήσεων άπαλλάττεται του φόρου : 

Νοείται δτι οσάκις εφαρμόζονται αί πρόνοιαι της παρούσης 'Απο
φάσεως, αί διατάξεις του άρθρου 43 τών περί Φορολογίας του Εισο
δήματος Νόμων 1961 εως 1969, αί όποΐαι αναφέρονται εις τήν χορή
γησιν μονομερούς εκπτώσεως, δέν εφαρμόζονται : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις τη επιλογή του φορολογουμένου 
παραχωρείται εκπτωσις δυνάμει Συμβάσεως περί 'Αποφυγής της 
Διπλής Φορολογίας, το ποσοστόν τών ούτω άπαλλαττομένων κερδών 
ή μερισμάτων περιορίζεται εις ποσοστόν έξ έβδομήκοντα τοΐς εκα
τόν. 

Έγένετο τή 16η Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 755 
Ο ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 49 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 1967) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
Δεδομένου δτι κατέστη άναγκαΐον έν τω δημοσίω συμφέροντι 

δπως περιορισθή και ρυθμισθή ή εισαγωγή εμπορευμάτων διά τους 
σκοπούς τους αναφερομένους έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 τοΰ 
περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμου, ό Υπουργός Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ένασκών τάς δυνάμει του άρθρου 3 του ώς εΐρηται 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, δια του παρόντος Διατάγμα
τος περιορίζει και ρυθμίζει τήν είσαγωγήν εμπορευμάτων ώς ακο
λούθως : 

58 τοΰ 1961 
4 τοΰ1963 

21 τοΰ1966 
60 τοΰ 1969. 


