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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
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ανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της εν λόγω κυρίας όδοΟ μέχρι 
τοΟ σημείου αφετηρίας* το όποιον σύνορον καθορίζεται δι* ερυθρού. 
χρώματος έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου όπ' αύξοντα 
αριθμόν 1861, άντίγραφον του οποίου διατίθεται ττρός έιτιθεώρησιν έν 
τω γραφείω του Έπαρχου Αμμοχώστου.». 

Έγένετο τη 29η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 175/59/9.) 

'Αριθμός. 893 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 
ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 11 (1) 
Ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις έμέ δυνάμει του εδα

φίου (1) του άρθρου 11 του περί Δικηγόρων Νόμου, δια του παρόντος 
εξουσιοδοτώ τους έν τω Γραφείω Έπαρχου Λεμεσού λειτουργούς 
των οποίων τα ονόματα αναγράφονται έν τω Πρώτω Μέρει του κάτωθι 
Δελτίου, όπως έμφανίζωνται, παρίστανται επί δικαστηρίω καΐ ένερ-
γώσιν έκ μέρους της Δημοκρατίας έν πάση δικαστική διαδικασία 
αρχομένη δυνάμει των διατάξεων τών έν τω Δευτέρω Μέρει του ώς 
εϊρηται Δελτίου άπαριθμουμένων Νόμων, ώς και τών κατ' εξουσιοδό
τηση αυτών γενομένων διοικητικών πράξεων. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

1. Σπύρος Εύπραξίας. Διοικητικός Λειτουργός 2ας Τάξεως, 
2. Δημήτριος Ίωαννίδης, Διοικητικός Λειτουργός 2ας Τάξεως, 
3. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διοικητικός Λειτουργός 2ας Τάξεως, 
4. Ηρακλής 'Ηρακλέους, Διοικητικός Λειτουργός 3ης Τάξεως, 
5. 'Ανδρέας Μεταξάς, Διοικητικός Λειτουργός 3ης Τάξεως, 
6. Κυπριανός Ματθαίου, Διοικητικός Λειτουργός 3ης Τάξεως, 
7. 'Αντώνιος Χριστοδούλου Διοικητικός Λειτουργός 3ης Τάξεως. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Ό περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόμος, Κεφ. 29. 
Ό περί Έγγραφης Γεννήσεων και θανάτων Νόμος, Κεφ. 275( ώς 

έτροποποιήθη διά τών Νόμων 34 του 1964 και 74 του 1967. 
Ό περί Ταφής Νόμος, Κεφ. 247. 
Ό περί Κυνών Νόμος, Κεφ. 52,ώς έτροποποιήθη διά τών Νόμων 

56 του 1964 και 37 του 1969. 
Ό περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59, ώς έτροπο

ποιήθη διά τών Νόμων 22 του 1961 και 17 του 1964. 
Ό περί Προστασίας 'Οπωροφόρων Δένδρων Νόμοςι Κεφ. 63. 
Ό περί Αιγών Νόμος, Κεφ. 66, 
Ό περί Κυβερνητικών Υδρευτικών "Εργων Νόμος, Κεφ. 341,. ώς 

έτροποποιήθη διά του Νόμου 129 του 1968. 
Ό περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 342 ώς 

έτροποποιήθη διά του Νόμου 130 του 1968. 
Ό περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ίδιωτικόν "Υδωρ) Νόμος, Κεφ. 

115, ώς έτροποποιήθη διά του Νόμου 131 του 1968. 
Ό περί Προστασίας Έλαιών και "Αλλων Καρπών Νόμος, Κεφ. 76. 
Ό περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 259, ώς έτροπο

ποιήθη διά του Νόμου 81 του 1963. 
Ό περί Προστασίας τών Δημοσίων Ποταμών Νόμος, Κεφ. 82. 
Ό περί Καταβολής 'Αποζημιώσεων διά Ζημίαν Έπενεχθεΐσαν εις 


