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Κεφ. 250. 
30τοΰ1959 
53τοϋ1961 
79τοΰ1968 

114 του 1968
:
. 

"Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

8. 3.1962 
15.12.1962 
24. 9.1964 

6. 5.1965 
30. 3.1967 
18. 5.1967 

3.11.1967 
26. 7.1968 
13.12.1968 

7. 2.1969 
10. 7.1969. 

'Αριθμός 640 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 250 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 30 ΤΟΥ 1959, 53 ΤΟΥ 1961, 
ΚΑΙ 79· ΚΑΙ 114 ΤΟΥ 1968 

Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει 
του άρθρου 7 (1) (γ) (ι). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλων, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτό δυνάμει της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 τοΰ περί Έγγραφης 'Ιατρών 
Νόμου,, διά του παρόντος, διατάσσει τά ακόλουθα : 

1. Το παρόν Διάταγμα δύναται νά άναφέρη.ται ώς το περί 'Εγγρα
φής 'Ιατρών ('Ανεγνωρισμένα Προσόντα) (Τροποποιητικόν υπ' άρ. 
11) Διάταγμα 1971. θά άναγινώσκηται δε όμου μετά του περί 'Εγ
γραφής 'Ιατρών ('Ανεγνωρισμένα Προσόντα) Διατάγματος του 1961 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «το βασικόν Διάταγμα»)' τό δε 
βασικόν Διάταγμα μετά του παρόντος Διατάγματος δύνανται νά 
άναφέρωνται όμου ώς τά περί 'Εγγραφής 'Ιατρών ('Ανεγνωρισμένα 
Προσόντα) Διατάγματα 1961 εως 1971. 

2. Ή παράγραφος 4 του Πίνακος του βασικού Διατάγματος διά 
τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής προσθήκης ύπό την επικεφαλίδα 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ τών· ακολούθων : 

«'Ιατρική Σχολή· Πανεπιστημίου Ντούσσελτορφ ('Ομόσπονδος 
Δημοκρατία, τής Γερμανίας)». 

'Εγένετο τήν 5ην Αυγούστου 1971. 

'Αριθμός 641 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν προμήθειοα/,, συν
τήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών αϊτινες είναι άναγκαΐαι διά 
τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού, τή,ν συντήρησιν και 
διανομής του ύδατος διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών 
είρημένων σκοπών και ή άπαλλοτρίωσίς αυτής επιβάλλεται διά τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν ύδοπτο
προμήθειαν Μείζονος Λευκωσίας (Σχέδιον «Κόλπου Μόρφου»—Δια
τρήσεις Πεντάγυιας). 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ημερών άπό τής 


