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Δια ταύτα, ό Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά 
τοΟ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξίν αυτής ύπό της Δημοκρα
τίας, διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από της 
ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εν τη έπι-
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 
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Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή Ενορία Α γ ί ο υ Λουκά τής 
πόλεως 'Αμμοχώστου και έν τω χωρίω "Εγκωμη τής Επαρχίας 
'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 
28 (δλον), 409 (δλον), 410 (δλον), 411 (δλον), 40 (μέρος), 407 
(δλον), 408 (δλον), 32 (δλον), 33 (δλον), 34 (δλον) του Συμπλέ
γματος Ε τής ενορίας 'Αγίου Λουκά, τεμάχια ύπ' αριθμούς 176 (μέ
ρος), 205 (μέρος), 206 (μέρος), 203 (δλον), 202 (δλον), 201 (δλον), 
200 (δλον), 199 (δλον), 204 (δλον), 204/2 (δλον), 204/1 (δλον), 
198 (δλον), 197 (δλον), 196 (δλον), 195 (δλον), 194 (δλον), 193 
(δλον), 193/1 (δλον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XXIV.58.E.1., τεμάχια ύπ

1 αριθμούς 1/1 (δλον), 1/2 (δλον) και 2 
(δλον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXIV.59.W.1. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
245 σκαλών κ α! 3 προσταθίων περίπου κα ι δεικνύεται δι ' ερυθρού 
χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του 
Γενικού Διευθυντού τοΟ Υπουργείου 'Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας, ημε
ρομηνίας 30ής ' Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τή 20ή Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1062/Β/ ΙΠ. ) 

'Αριθμός 940 
Ο ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 138) ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1965 

Διορισμός Μελών δυνάμει τοϋ Κανονισμού 3 (2) . 

Γνωστοποιείται ώδε δτι ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτόν δυνά
μει τοΰ Κανονισμού 3 (2) τών περί Ξενοδοχείων ("Οροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμών τοΰ 1965, εύηρεστήθη νά διορίση τον κ. Βάσον Άντωνιά
δην, άντιττρόσωπον τοΰ Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, και τον 
κ. Έρωτόκριτον Κουμίδην, άντιπρόσωπον τής Συνομοσπονδίας Εργα
τών Κύπρου, ώς μέλη τής 'Επιτροπής "Ορων Υπηρεσίας ε'ις Ξενοδο
χεία, διά περίοδον τριών ετών από τής ημερομηνίας τής παρούσης 
γνωστοποιήσεως, 

Έγένετο τή 22α Νοεμβρίου 1971. 
.  . (Υ.Ε. 86/63.) 


