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'Αριθμός 956 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τ φ παρατιθεμένω πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την 
έξυπηρέτησιν της δημοσίας υγείας, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με την 
άνέγερσιν ενός κρεοπωλείου και δημοσίων αποχωρητηρίων εντός τοΰ 
χωρίου Γύψου της Ε π α ρ χ ί α ς 'Αμμοχώστου. 

Διά ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ι δ ι ο 
κτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι 
αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής 
υπό της Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 12 
μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγμα
τος εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τ φ χωρίω Γύψου τής Ε π α ρ χ ί α ς 
'Αμμοχώστου υπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον' υπ ' άρ. 
309 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XIV. 62.Ε.Ι . 

Ή εκτασις γης τής εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
προσταθίων και 1.600 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 
έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό 
τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 10ης Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφείφ τοΰ Έπαρχου 'Αμ
μοχώστου. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 18η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 90/66.) 

'Αριθμός 957 
Ο Π Ε Ρ Ι ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 11 (1) . 

Ό Γενικός ΕΊσαγγελεύς τής Δημοκρατίας, ένασκών τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτόν δυνάμει του άρθρου 11 (1) του περί 
Δικηγόρων Νόμου, εξουσιοδοτεί τον κ. Κλεόπαν ' Ιακώβου, ύπάλλη-
λον του Συμβουλίου 'Αμπελουργικών Προϊόντων, δπως έμφανίζηται, 
παρίσταται έιτι δικαστηρίω καΐ ενεργή έκ μέρους τής Δημοκρατίας 
έν πάση δικαστική διαδικασία αρχομένη δυνάμει των διατάξεων τοδ 
περί Ρυθμίσεως και Έ λ ε γ χ ο υ τής Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών 
Προϊόντων Νόμου (Νόμοι 52 του 1965, 33 του 1966 και 77 του 1970) 
ώς και τών επί τή βάσει αύτου εκδοθέντων Κανονισμών. 
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2. Ή έξουσίοδότησις ήτις έδημοσιεύθη εις το Τρίτον Παράρτημα 
της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 22ας Αυγούστου 1969, 
δια της Γνωστοποιήσεως ύπ' αρ. 677, δια του παρόντος άκυρουται. 

Έν Λευκωσία τη 29η Νοεμβρίου 1971. 
ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 

Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 958 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΙΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1948 ΕΩΣ 1968 

Δήλωσις δυνάμει του Κανονισμού 5 (5). 
Έ γ ώ ό Παναγιώτης Μιχαήλ Καζαμίας, Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και "Εργων, δια του παρόντος δηλώ δτι 
δέν εχω οιονδήποτε οίκονομικόν συμφέρον ε'ις οιανδήποτε έπιχείρησιν 
ήτις παρέχει μεταφορικά μέσα δι' έπιβάτας ή εμπορεύματα ή ήτις 
κατέχει ή διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα, μη
χανάς αεροπλάνων ή εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή λι
παντικά έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τη 26η Νοεμβρίου 1971. 
(Ύπ.) Π. Μ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ, 

Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου Συγκοινωνιών καΐ "Εργων. 

'Αριθμός 959 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΙΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1948 ΕΩΣ 1968 

Δήλωσις δυνάμει του Κανονισμού 5 (5). 
Έ γ ώ ό Πασχάλης Ν. Πασχάλης, δια του παρόντος δηλώ δτι δεν 

έχω οιονδήποτε οίκονομικόν συμφέρον εις οιανδήποτε έπιχείρησιν 
ήτις παρέχει μεταφορικά μέσα δι' έπιβάτας ή εμπορεύματα ή ήτις 
κατέχει ή διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα, μη
χανάς αεροπλάνων ή εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή λι
παντικά έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τη 13η Νοεμβρίου 1971. 
(Ύπ.) Π. Ν. ΠΑΣΧΑΛΗΣ,, 

Δικηγόρος της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 960 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΙΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1948 ΕΩΣ 1968 

Δήλωσις δυνάμει του Κανονισμού 5 (5). 
Έ γ ώ ό Λοΐζος Ξενόπουλος, διά τοϋ παρόντος δηλώ δτι δέν εχω 

οιονδήποτε οίκονομικόν συμφέρον εις οιανδήποτε έπιχείρησιν ήτις 


