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18. Τό άρθρον 26 (έπαναριθμηθέν ώ ς άρθρον 23) τοϋ βασικού Νόμου 
'6ΐά tofr'TrapOvfroc; τροποποιείται δ ι α ^ ή ς αντικαταστάσεως τοϋεδα
φίου :(2) %ί$τόϋ Ακολούθου :— 

<<ff) Ού&εις ιατρός πρακτήρ θά περιγραφή εαυτόν ώς είδικόν, 
ft καθ όΙόνδήποτε τρόπον χρησιμόποιή τήν λέξιν «ειδικός» εις οιαν
δήποτε έίδόττοίήσιν έκτιθεμένην ή δημοσιευομένη ν δυνάμει τοϋ 
άρθρου 22, έκτος έάν ούτος ίκανοποιή τό Ίατρικόν Συμβσύλιον 

• ^τι είναι κάτοχος τοιούτων ειδικών προσόντων, ώ ς ταύτα δύνανται 
νά καθορισθώαιν ύπό τοϋ, Ιατρικού Συμβουλίου τη έγκρίσει τοϋ 
"Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε νά δικαιούται ούτος νά θεωρήται ώς 
ειδικός εις οιονδήποτε κλάδον ή ειδικότητα τοΰ Ιατρικού επαγγέλ
ματος είς δ,άσκεΐ τό επάγγελμα του.» 

19. Τσ άρθρον 28 (έπαναριθμηθέν ώ ς άρθρον 25) τοΰ βασικού Νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως της λέξεως 
«Διευθυντής» (γραμμαΐ 2 καΐ 6) διά τών λέξεων «Ίατρικόν Συμβουλιον». 

20. Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος νόμου, 
ουδέν τών έν τω παρόντι νόμω περιεχομένων θά έπηρεάζη τήν ήδη 
γενομένην έγγραφήν έν τω Μητρώω οιουδήποτε προσώπου τό όποιον 
κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος νόμου 
ήτο εγγεγραμμένος ιατρός δυνάμει οιωνδήποτε διατάξεων τών άρθρων 
7 ή II τοϋ βασικοϋ Νόμου τά όποια καταργούνται διά τοΰ παρόντος 
νόμου. 

. 21.. Ό περί "Εγγραφής'Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος, 1961, διά 
τοΰ παρόντος καταργείται. 
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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό υπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Επικινδύνων Φαρμάκα)ν (Τροποποιητικός) Νόμος, 
1961, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΰ Προέδρου και τοΰ 
'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α της 
Κυβερνήσεως. 

"Αριθμός 54 τοΰ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥ (ΚΕΦΑΛΑ I ON 248) 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
1. Ό παρών νόμος θά αναφέρεται ώς ό περί Επικ ινδύνων Φαρμά Συνοπτικός 

κων (Τροποποιητικός) Νόμος, 1961, καί θά άναγινώσκεται δμοΰ τίτλος. 
μετά τοΟ ΐιέρΐ 'Επικινδύνων Φαρμάκων Νόμου (έν τοις εφεξής άνα Κε*. 248. 
φερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»). 

2 . Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής άντι Τροποποίη
καταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής ' Ιατρ ικών Υπηρεσιών» όπου σιςτοΰ^ 
δήποτε συναντώνται διά τών λέξεων «Υπουργός Υγείας» . ΝΤΟΟ" 

διά της αντι
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