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Τύπος Ε.Σ. °Αρ. 47Γ. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) 

(Τέλος: Κονδύλιον Ι9γ του Πρώτου Πίνακος των Κανονισμών) 

Αίτησις διά την συγκατάθεσιν τοϋ 'Εφόρου εις τροττοττοίησιν τών κατατεθέντων 
κανονισμών διά την χρήσιν ττιστοττοιοΰντος εμπορικού σήματος. 

"Αρθρον 37Α—Πρώτος Πίναξ τοϋ Νόμου—Κανονισμός 85Α 

Διά τοϋ παρόντος υποβάλλεται αίτησις ύπό (α) 

δστις/ρΐτινες εΐναι ό/oi ιδιοκτήτη ς/α ι τοΰ/τών πιστοποιοϋντος/ων Έμπορικοϋ/κών 
Σήματος/ων ύπ' Άρ. (β) 
εγγεγραμμένου/ων είς την τάξιν (γ) εν σχέσει προς 
(δ) - ; 

δπως οί κατατεθέντες κανονισμοί οί διέ-
ποντες τήν χρήσιν τοϋ σήματος τροποποιηθώσι καθ' δν τρόπον δεικνύεται εν έρυθρώ 
χρώματι εις τά έπισυνημμένα αντίγραφα (ε) τών κανονισμών ώς προτείνονται να 
τροποποιηθώσι, και διά τήν συγκατάθεσιν τοϋ 'Εφόρου είς τήν τοιαύτην τροπο-
ποίησιν. 

Ημερομηνία 
(Υπογραφή) 

Προς τον "Εφορον 'Εμπορικών Σημάτων, 
Λευκωσία, 
Κύπρος. 

(α) Δώσατε το δνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ/τών Ίδιοκτήτου/ών ώς ενε
γράφη/σαν. 

(β) Έάν οί αΰτοι κανονισμοί έφαρμόζωνται έπι πλειόνων της μιας έγγραφης, 
δέον δπως καταχωριθώσιν οί αριθμοί άπασών τών εγγραφών. 

(γ) 'Επιπρόσθετοι αριθμοί και προσδιορισμοί δέον δπως δοθώσιν εις ύπογεγραμ
μένον πίνακα εϊς τήν όπισθίαν σελίδα τοϋ τύπου. 

(δ) Καταχωρίσατε τους προσδιορισμούς τών αντιστοίχων εγγραφών. 
(ε) Τρία αντίγραφα δέον δπως προσαχθώσι. 

'Αριθμός 970 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ (ΤΩΝ ΖΩΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 45) 

ΓενικαΙ Διατάξεις και Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τών εδαφίων 

(1) και (2) του άρθρου 4 του περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τάς ακολούθους Γενι
κάς Διατάξεις και Κανονισμούς. 

Δ Ν , 1. Αι παρουσαι Γενικαί Διατάξεις και Κανονισμοί θα άναφέρωνται 
σελίς 67, ώς αϊ περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) (Τροποποιητικοί) Γενι
'Επίσημος Κ(Χ\ Διατάξεις και Κανονισμοί του 1971, θά άναγινώσκωνται δε όμοΟ 
•Εφημερίς μετά τών περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) Γενικών Διατάξεων 
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Τρίτον : καί· Κανονισμών (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «αι δασικαι Γένι. 
28.12.1968. και Διατάξεις και Κανονισμοί»), 
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2. Ή Γενική Διάταξις και Κανονισμός 26 Η δια τοΰ1 παρόντος τρο
ποποιείται δια της διαγραφής των λέξεων «εις θεραπείαν» (τρίτη 
γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «εις έξέ
τασιν, τη καταβολή των νενομισμένων τελών». 

3. Ή Γενική Διάταξις και Κανονισμός 26 θ (2) διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά τής διαγραφής τών λέξεων «εις θεραπείαν» (έκτη 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «εις έξέ. 
τασιν». 

4. Αϊ βασικαί Γενικαί Διατάξεις καΐ Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος 
τροποποιούνται διά τής ένθέσεως τής ακολούθου νέας Γενικής Δια
τάξεως και Κανονισμού 26 Ι ευθύς μετά τήν Γενικήν Διάταξιν και 
Κανονισμόν 26 θ τής υφισταμένης Γενικής Διατάξεως και Κανονισμού 
26 Ι έπαναριθμουμένης ως Γενικής Διατάξεως και Κανονισμού 26 ΙΑ. 

«26 Ι. Προς τον σκοπόν προλήψεως τής εξαπλώσεως τής έχινο
κοκκιάσεως, ό Υπουργός διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, δύναται νά καλή είς οίον. 
δήποτε καθοριζόμενον τόπον, τόν ίδιοκτήτην πάσης θήλεος κυ\ός 
ή το πρόσωπον ύπό τήν φροντίδα του οποίου τελεί αυτή, δπως 
■προσκομίζη ταύτην εις καθοριζόμενον Κτηνιατρικόν Σταθμό ν ή άλ
λον ύπό του Υπουργού καθοριζόμενον τόπον προς τόν σκοπόν 
δπως αύτη ύποβληθή, τη καταβολή τών νενομισμένων τελών, είς 
στείρωσιν ύπό τών Κτηνιατρικών 'Αρχών». 

5. "Οπως εκ τής παραγράφου 26 ΙΑ τών βασικών Γενικών Δια
τάξεων και Κανονισμών (ως αϋτη έπανηριθμήθη) διαγραφή ή λέξις 
«και» (ευθύς μετά τά στοιχεία 26 Ζ, δευτέρα γραμμή) και προστε. 
θουν μετά τόν αριθμόν 26Η αϊ λέξεις «και 26 Ι». 

Έξεδόθησαν τή 10η Δεκεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 971 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Διά τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν 
οδών έν τή Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών και ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και άσφαλτόστρωσιν τής όδου Πα
λαιχωρίου—Άσκά—"Αλωνας (Φτερικούδι—"Αλωνα Τμήμα I I ) . 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής. Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοϋ, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτιο. 
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 


