
ιοδ 
Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εΙσέτι αναγκαία 

δια τους προειρη*μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα,, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγό υμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς των όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου είς αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την έν τω 
διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός 
έτους. 

Έγένετο τη Πη Φεβρουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/D/4.) 

'Αριθμός 114 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΓ1968 

Πίναξ Διαιτητών του Διαιτητικού Δικαστηρίου (Κανονισμός 8). 

Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 
τάς ύπό της παραγράφου (1.) του Κανονισμού 8 χορηγουμένας αύτώ 
εξουσίας, κατήρτισε σσμπληρωματικόν Πίνακα συγκείμενον εκ των 
κάτωθι πέντε Διαιτητών διά περίοδον δύο ετών άπό της 1ης 'Απριλίου 
1971 : 

1. Λίας Μυλωνά 
2. 'Ιωσήφ Χ ' ' 'Ιωσήφ 
3. Γεωργίου Βρυωνίδη 
4. Δημητράκη Κιττένη 
5. Νικόδημου Μέλισσου, 

'Αριθμός 115 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1970 

Διοικητικάν Συμβούλιον. 

Διορισμός δυνάμει του άρθρου 61 (1). 
Γνωστοποιείται δτι ό Υπουργός 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφα

λίσεων, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτόν δυνάμει 
του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 
Νόμου, εύηρεστήθη, νά διορίση τά ακόλουθα πρόσωπα ώς Πρόεδρον 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διά περίοδον δύο> ετών άπό 
της 11ης Φεβρουαρίου 1971 : 

Δημήτριον Πελεκάνον, Πρώτον Άσφαλιστικόν Λειτουργόν, Ύπουρ. 
γεΐον 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, Πρόεδρον 

Τάσον Ζ. Άναστασιάδην, Ύπουργεΐον Οικονομικών, Μέλος 
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Δρα Κωνσταντΐνον Συμεωνίδην,: Ύπουργεΐον Υγείας, Μέλος 
Χαράλαμπον Καρακάνναν, Ύιτουργεΐον Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων, Μέλος 
Ά,νδρέαν Μιχαηλίδην j 
"Αγγελον Νικολάου Ι 'Αντιπροσώπους Εργοδοτών, Μέλη 
Εύέλθοντα Γεωργιάδην ) 
"Ομηρον Γεωργίου (Σ.Ε.Κ.) 
Άνδρέαν Πατέραν (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) 
Χριστοφην Λασέτταν (Π.Ε.Ο.) 
Γιάννην Τριανταφυλλίδην (Ε.Κ.Α.) | 'Αντιπροσώπους 'Εργατών, 
Σάββαν Φωτίου (Π.Ε.Κ.) / Μέλη, 
Άντώνιον Παπαγεωργίου, Άνεξάρτητον Μέλος. 

Οι δυνάμει του ώς άνω εδαφίου (1) του άρθρου 61 γενόμενοι διο
ρισμοί τών ακολούθων προσώπων ώς μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, οι όποιοι έδημοσιεύθησαν έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 
επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας υπό τους κατωτέρω αντιστοί
χως αναφερομένους 'Αριθμούς Γνωστοποιήσεων ανακαλούνται από 
της 11ης Φεβρουαρίου 1971. 

Χαρ. Καρακάννα ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως υπ' άρ. 535 
της 3ης 'Ιουλίου 1970 

Εύέλθοντος Γεωργιάδη ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως ύπ' 
άρ. 406 της 29ης Μαΐου 1970 

'Ανδρέου Μιχαηλίδη ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 
732 της 11ης Σεπτεμβρίου 1970. 

Έγένετο τη 6τ) Φεβρουαρίου 1971. 

'Αριθμός 116 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
"Εμπας δυνάμει τών προνοιών τοΰ άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας "Εμπας, ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, εκ
δίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας "Εμπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 και θά 
άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
"Εμπα Κανονισμών τοΰ 1962 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασι
κοί Korv/ονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανο^ 
νίσμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χω
ρίου "Εμπα Κανονισμοί 1962 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 10 τών βασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διοτ/ράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανο
νισμού : 

Αντιπροσώπους Εργατών, 
Μέλη 


