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'Αριθμός 757 
Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΣ 1967 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 4 (5). 

•Επίσημος 'Επειδή το Συμβούλιον Φαρμάκων μοί υπέβαλε σύστασιν προς 
■Εφημερίς τροποποίησιν τοΰ περί του Πίνακος των Ε λ ε γ χ ο μ έ ν ω ν Φαρμακευ-

Τρίτοντημα τικών Σκευασμάτων Ε π ι κ υ ρ ω τ ι κ ο ύ Διατάγματος του 1970 (εν το ΐς 
10.4.1970. έφεξης αναφερομένου ώς «το βασικόν Διάταγμα») διά της προσθή
Γν. 274. κης εις τον εν τω Παραρτήματι του προειρημένου Διατάγματος 

Πίνακα ετέρων τινών φαρμακευτικών σκευασμάτων, διά τούτο, δυνά
μει της παραγράφου 5 του άρθρου 4 τοΰ περί Φαρμάκων ( "Ελεγχος 
Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόμου 1967,. εκδίδω το άκόλου
θον Διάταγμα : 

1. Το παρόν Διάταγμα δύναται να άναφέρηται ώς το περί τοΰ 
Πίνακος τών Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων (Τροπο
ποιητικόν) Διάταγμα τοΰ 1971, το παρόν δε Διάταγμα όμοΰ μετά τοΰ 
βασικοΰ Διατάγματος δύναται νά άναφέρηται ώς το περί τοΰ Πίνα
κος τών 'Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Έπικυρωτι-
κόν Διάταγμα τοΰ 1970—1971. 

2. Ό έν τω Παραρτήματι τοΰ βασικοΰ Διατάγματος εκτιθέμενος 
Πίναξ Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων τροποποιείται 
διά της προσθήκης εις αυτόν εις τήν άντίστοιχον άλφαβητική,ν αυτών 
σειράν τών φαρμακευτικών σκευασμάτων τών αναγραφομένων εις τον 
Πίνακα τοΰ παρόντος Διατάγματος. 

Π Ι Ν Α Ξ 
'Αγγειοδιασταλτικά 
'Αντιεμετικά. Ναυτίας, ' Ιλίγγων 
Άντιϊσταμινικά 
Άντιυπερτασικά 
Διουρητικά 
"Ενζυμα και Άντένζυμα. 

'Εξεδόθη τη 16η Σεπτεμβρίου 1971. 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΥΣ, 
Υπουργός Υγείας. 

'Αριθμός 758 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Έξουσιοδότησις δυνάμει τοΰ άρθρου 11(1) 
Ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις έμέ δυνάμει τοΰ 

εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 11 τοΰ περί Δικηγόρων Νόμου, διά τοΰ 
παρόντος εξουσιοδοτώ τους έν τω Γραφείω Έπαρχου Λευκωσίας 
λειτουργούς τών οποίων τά ονόματα αναγράφονται έν τω Πρώτω 
Μέρει τοΰ κάτωθι Δελτίου, δπως έμφανίζωνται, παρίστανται έπί δΐ-
καστηρίω και ένεργώσι έκ μέρους της Δημοκρατίας έν πάση δικά-


