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'Αριθμός 863 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (30. 

Επε ιδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως Διοικητικής 
πράξεως υπ' άρ. 917 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 21ης Νοεμβρίου 1969 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα υπ" άρ. 917») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη εν τφ Πίνακι τοΰ Διατάγματος υπ ' άρ·. 917 έπετάχθη 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τφ> διατά-
γματι ύπ' άρ. 917 διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό τής, ημερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ5 άρ. 917· 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ5 άρ. 884 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 30ής 'Οκτωβρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπιτά-
ξεως παρετάση. μέχρι τής 21ης, Νοεμβρίου 1971· 

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

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλάξεως 
(β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπότοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την έν τφ Διατάγμοτπ 
άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών. 

Έγένετο τή 2·9η 'Οκτωβρίου 1 971. 
(Υ.Ε. 121/67.) 

'Αριθμός, 864 

ΟΙ. Π Ε Ρ Ι ΔΙΑΓΤΗΤΓΚΟΥ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1968 

Πίναξ Διαιτητών τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου 
(Κανονισμός 8) . 

Ό 'Υπουργός Ε ρ γ α σ ί α ς κα!· Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 
τάς ύπό. της παραγράφου (1) του Κανονισμού 8 χορηγουμένας. αύτώ 
εξουσίας, κατήρτισε Πίνακα συγκείμενσν εκ τών κάτωθι 11 Διαιτητών 
διά περίοδον δύο ετών άπό της 24ης 'Οκτωβρίου 1971 : 

1. Στ. Λυσιώ.της . . . 
2. Κ. "Ιακωβίδης 
3'. Ε. Γεωργιάδη.ς 
4. Α. Παπακυριακου 
5. Α. Τζιωρτζής 
6. Ν. Μαρκίδης 
7. Χ. Χ"Στυλλής 
8. Κ. Οικονόμου 
9. Κ. Χριστοδουλίδης 

10. Ο. Γεωργίου 
11.. Σ τ . Μανδριώτης. 


