
928 

'Αριθμός 978 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή, διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 982 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 19ης Δεκεμβρίου 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «το διάταγμα ύπ' αρ. 982») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοϋ διατάγματος ύπ' αρ. 982 έπετάχθη 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δια-
τάγματι ύπ' άρ. 982 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας 
της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 982" 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 977 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας τής 11ης Δεκεμβρίου 1970 ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 18ης Δεκεμβρίου 1971 (ημερομηνία λή
ξεως τελευταίας παρατάσεως)' 

Και επειδή ή εϊρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) τοϋ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους ήτοι μέχρι τής 18ης 
Δεκεμβρίου 1972. 

'Εγένετο τή 3η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/344.) 

'Αριθμός 979 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1968 

Πίναξ Διαιτητών τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 
Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 

τάς ύπό τής παραγράφου (1) του Κανονισμού 8 χορηγουμένας αύτω 
εξουσίας, κατήρτισε συμπληρωματικόν πίνακα συγκείμενον έκ τοΰ 
κάτωθι Διαιτητού διά περίοδον δύο ετών άπό τής 10ης Δεκεμβρίου 
1971 : 

Τάκην Άνατολίτην. 

'Αριθμός 980 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

ΕΊδοποίησις συμφώνως προς το άρθρον 5 (3) του περί 
Δικηγόρων Νόμου. 

Γνωστοποιείται δτι το Νομικόν Συμβούλιον Κύπρου, συμφώνως 
προς το εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 5 τοΰ περί Δικηγόρων Νόμου, καθώ-


