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Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία δια 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω ττερίοδον 
ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις .τό^Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της 
επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι της 4ης 
Δεκεμβρίου 1972. 

Έγένετ.ο τη 25η Όκτωβρίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 164/61/A/V. ) 

'Αριθμός 890 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ Ί962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως. δημοσιευθέντος ως διοικητι
κής πράξεως υπ' αρ. 872 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 7ης Νοεμβρίου 1969 (έν τόΐς εφεξής 
αναφερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 872») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 872 έπετάχθη 
δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δια
τάγματ ι υπ' άρ. 872 δια περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 872' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 887 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 30ης Όκτωβρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος 
έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 6ης Νοεμβρίου 1971' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως ' Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουργι
κοΰ Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει την περίο
δον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 
6ης Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τή 30ή Όκτωβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/Ε/11.) 

'Αριθμός 891 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
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πράξεως υπ' άρ. 904 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 6ης Νοεμβρίου 1970 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έχει έπιταχθή δια τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια περίο
δον 12 μηνών από της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΟ διατά
γματος· ' . ·.. 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον 12 μηνών : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την έν 
τω διατάγματι. άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περίοδον 12 
μηνών: 

Έγένετο τη 2α Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 692/59/Δ/4.) 

'Αριθμός 892 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ 

ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

 ..' Διάταγμα, δυνάμει του άρθρου 20 

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς. ύπό του άρθρου 20 του 
περί Προστασίας θηράματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου χορηγου
μένας. αύτώ εξουσίας, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών Επίσημος 
'Απηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου ('Αμμοχώστου) (Τροποποιητι Έφημερίς, 
κόν) Διάταγμα του .1971, θα άναγινώσκηται δε. όμου μετά του περί {]σΡάΡτ^α 

Προσωρινών 'Απηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου ('Αμμοχώστου) i5.io.i97i. 
Διατάγματος του 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «το βάσικόν 
Διάταγμα»), το δε βασικόν Διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θά 
άναφέρωνται όμοΰ ώς τά περί Προσωρινών 'Απηγορευμένων Περιο
χών Κυνηγίου ('Αμμοχώστου) Διατάγματα του 1971. 

2. Το Τέταρτον Μέρος του Παραρτήματος του βασικού Διατάγμα
τος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου : 

■· «ΜΕΡΟΣ ̂ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 

Το σύνορον τής περιοχής αρχίζει εξ ενός'σημείου επί. της κυρίας 
όδοΟ 'Αμμοχώστου—Καρπασίας δυτικώς τής αποβάθρας Πογαζίου 
,καί] προχωρεί;;ανατολικώς προς τήν έν λόγω άποβάθραν επί τής 
παραλίας' εντεύθεν προς νοτία'ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής έν λόγω 
παραλίας μέχρι τοΰ βορείου συνόρου τής 'Απηγορευμένης Περιοχής 
.Κυνηγίου "Σαλαμίνος, τά σύνορα'τής όποιας περιγράφονται διά τής 
Διοικητικής Πράξεως 'Αριθμός 70 του. 1960 και προχωρεί προς δυτι
κήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του έν λόγω συνόρου μέχρι τής κυρίας 
όδου 'Αμμοχώστου—Καρπασίας'. εντεύθεν προς βορείαν κάί βόρειο

http://i5.io.i97i

