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σεων, ώρισε τους ακολούθους Λειτουργούς του Υπουργείου Εργα
σίας καΐ Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων ώς Έπιθεωρητάς από της 11ης 
'Ιουνίου 1971 : 

'Ονοματεπώνυμο ν θέσις 

Δαυΐδ Παπανικολάου Βοηθός Εργατικός Λειτουργός 
Δημήτριος Μυτίδης » » » 
Βαρνάβας Σταυράκη » » » 

Έγένετο τη 20η Μαΐου 1971. 

'Αριθμός 411 . 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 4 (δ) (iv). 

Το Νομικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ε'ις αυτό χορηγουμένας 
υπό του άρθρου 4 (δ) (ίν) του Περί Δικηγόρων Νόμου εξουσίας, κα Κεφ. 2. 
θώρισεν δπως το πτυχίον ή διπλωμάτης νομικής σχολής τού* Πανειτι 42τοθΐ96ΐ 
στημίου HUMBOLDT—UNIVERSITAT ZU BERLIN (Βερολίνου) 2θτοθΐ963 
θεωρείται ως πτυχιον η δίπλωμα νομικής δια τους σκοπούς του προ
αναφερθέντος άρθρου του είρημένου Νόμου. 

Τη 2α 'Ιουνίου 1971 
ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 

Γενικός Ε'κχχγγελεύς της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 

'Αριθμός 412 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάτοτνμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι). 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως: 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίου Θεοδώρου (Λεμεσού) (το 
όποιον εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») 
θα εχη δικαίωμα νά δανεισθη παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής 
Εταιρείας ?Αγίου Θεοδώρου (ή οποία έν τω παρόντι διατάγματι άνα
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φέρεται ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μη υπερβαίνον τάς διακοσίας 
πεντήκοντα λίρας (£250) εντόκως προς επτά τοΐς εκατόν (7%) ύπό 
τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θα άποπληρωθή υπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τοΰ Συμ
βουλίου δια την διάνοιξιν αγροτικής όδοΰ. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσοΰ 
τοΟ δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θα υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τα τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τα όποια επί τοΰ παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 28η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 321/59.) 

'Αριθμός 413 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι). 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος είς αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (ι) τοΰ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως: 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Στροβόλου (το όποιον εν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα 
να δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στρο
βόλου (ή όποια εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «οι Δα
νεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τάς είκοσι πέντε χιλιάδας λίρας 
( £25,000) εντόκως προς επτά τοΐς εκατόν (7%) ύπό τους ακολούθους 
δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό τοΰ Συμ
βουλίου είς τους Δανειστάς είς δέκα ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου τοΰ κεφαλαίου και τοΰ τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό τοΰ Συμ
βουλίου διά τήν ασφαλτόστρωσα/ οδών. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσοΰ 
τοΰ δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΰ παρόντος και έντεΰθεν 
εΐναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 28η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 132/59/2.) 


