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Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 874 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 94 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 44 ΤΟΥ 1967) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 30 (1). 

'Επειδή, διά του Διοπάγματος του δημοσιευθέντος υπ' άρ. "Γνωστο
ποιήσεως 233 έν τω Τρίτω Παραρτή.ματι τής επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας τής 20ής Μαρτίου 1970 (έν τοΐς εφεξής αναφερομέ
νου ώς «το Διάταγμα») το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ένεκεν του έν 
τω Διατάγματι εκτιθεμένου λόγου, διώρισε, δυνάμει του εδαφίου (1) 
του άρθρου 37 του περί Διατηρήσεως του 'Εδάφους Νόμου (έν τοΐς 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος»), τά έν τω Διατάγματι αναφερό
μενα πρόσωπα δπως διαχειρίζωνται τάς υποθέσεις του Συνδέσμου 
Διατηρήσεως του Εδάφους «Καμήλα» Λευκονοίκου (έν τοΐς έφέξής 
αναφερομένου ώς «ό Σύνδεσμος») και όπως άσκώσι τάς εξουσίας και 
έκτελώσι τά καθήκοντα του Συμβουλίου του Συνδέσμου άπό τής 
ημερομηνίας του Διατάγματος μέχρι τής 28ης Φεβρουαρίου 1973" 

Και επειδή συμφώνως προς το εδάφιον (2) του άρθρου 37 τοΟ 
Νόμου τά ούτω διορισθέντα πρόσωπα θεωρούνται ώς το Συμβούλιον 
του Συνδέσμου και έπ' αυτών εφαρμόζεται πάσα άφο.ρώσα εις το 
Συμβούλιον διάταξις του Νόμου' 

Και επειδή έκ γενομένων παραστάσεων έχει καταδειχθή δτι τά 
ρηθέντα πρόσωπα αποτελούντα ώς προανεφέρθη, το Συμβούλιον του 
Συνδέσμου, δεν έκτελουσι τά καθήκοντα αυτών δεόντως : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηνουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά του εδαφίου (1) 
του άρθρου 30 του Νόμου δυνάμει τής εις αυτόν υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου αναθέσεως τής ένασκήσεως τών είρημένων εξουσιών και 
συμφώνως προς τήν τοιαύτην άνάθεσιν, διαλύει το ρηθέν Συμβούλιον 
του Συνδέσμου και διορίζει τους εκάστοτε κατέχοντας τάς ακολού
θους θέσεις και αξίωμα δπως διαχειρίζωνται τάς υποθέσεις του Συν
δέσμου άπό σήμερον μέχρι τής 28ης Φεβρουαρίου 1973 : 

(α) τον Βοηθόν Έπαρχιακόν Έπόπτην Λευκονοίκου, 
(β) τόν Περιφερειακόν Γεωργικόν Λειτουργόν Λευκονοίκου, 
(γ) τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής 'Αρχής Λευκονοίκου. 

Έγένετο τή 25η 'Οκτωβρίου 1971. 
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