
Ά 

570 

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 
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δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας άποστείλη εις τον Υπουργό ν Γεωργίας και Φυσι
κών Πόρων., μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως καΐ πλήρως 
ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Α. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Πεντάγυια και 
Καζιβερά της Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια καί έν σχέσει προς 
τα τεμάχια υπ' αρ. 74 (μέρος), 66 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου ΧΙΧ.60, τεμάχια ύπ' αρ. 244 (μέρος), 245 (μέ
ρος, 243 (μέρος), 242 (μέρος), 181 (μέρος), του Συμπλέγματος «C», 
τοΰ χωρίου Καζιβερά και τεμάχιον ύπ' αρ. 87.2/1 (μέρος), του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XIΧ.53. 

Β. Δικαιώματα, πρα^'ματικάς δουλείας, προνόμοια καί έλευθερίαν 
χρήσεως διά τον σκοπόν και έν σχέσει με την τοποθέτησιν, χρήσιν 
καί συντήρησιν ελευθέρως καί άδιακόπως ύπό τής Άπαλλοτριούσης 
'Αρχής ύδροσωλήνος εντός, υπεράνω καί κάτωθι τής ακολούθου ιδιω
τικής ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης έν τοις χωρίοις Καζιβερά, Πεν
τάγυια, Έληά καί Πραστειόν τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια 
καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 244 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Ο, τοΟ χωρίου Καζιβερά, τεμάχια ύπ'.άρ. 87.1/2 (μέρος), 87.2/ 
2 (μέρος), 24 (μέρος), 25/3 (μέρος),, 25/4 (μέρος), 82/2/1 (μέρος), 
83 (μέρος), 84 (μέρος), 85 (μέρος), 86 (μέρος), 210 (μέρος), 209 
(μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ΧI Χ.53, τεμάχια 
ύπ' άρ. 187 (μέρος), 198 (μέρος) καί 180 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Ε», ενορία "Αγιος Γεώργιος του χωρίου Πραστειόν. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
πέντε σκαλών καί 3,500 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος 'Αναπτύξεως 'Υδάτων ημερομη
νίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραψείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Τή 7η Αυγούστου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 161/59/C) 

'Αριθμός 642 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Διά τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά σκοπόν δημοσίας ωφε
λείας, ήτοι τήν προμήθειαν ή/καί διατήρησιν ή/καί άνάπτυξιν προ


