
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 903 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971 

Διοικητικά! Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 818 
Οι περί Προμηθείας 'Αντιβιοτικών δια Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιη

τικοί) Κανονισμοί του 1971, κατατεθέντες εις την Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων 
και εγκριθέντες ύπ' αυτής άνευ Τροποποιήσεων, δημοσιεύονται είς τήν έπίση
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (4) του άρ
θρου 33 του περί Φαρμάκων ("Ελεγχος Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) 
Νόμου του 1967 (6/67). 

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΜΗ
ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 

Κανονισμοί δυνάμει τών άρθρων 15 (2) (στ) και 33 (1). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον,, ενασκούν τάς δυνάμει τής παραγρά
φου (στ) τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 15, και τάς δυνάμει του εδα
φίου (1) του άρθρου 33, του περί Φαρμάκων ("Ελεγχος Ποιότητος, 
Προμηθείας και Τιμών) Νόμου του 1967, χορηγουμένας αύτώ εξου
σίας, εκδίδει τους ακολούθους Κοτνονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Προμηθείας 
'Αντιβιοτικών διά Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Προμηθείας 
'Αντιβιοτικών διά Γεωργικούς Σκοπούς Κανονισμών του 1970 (εν Επίσημος 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασι Έφημερίς, 
κοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμου Παράρτημα 
ώς οί περί Προμηθείας 'Αντιβιοτικών διά Γεωργικούς Σκοπούς Κα- 23.4.1970. 
νονισμοί του 1970 και 1971. 

2. Ό Κανονισμός 2 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Διά τής έν τω έν αύτώ όρισμώ «ζωοτροφαί περιέχουσαι αντι
βιοτικά» ένθέσεως μετά τάς λέξεις «συμπλήρωμα σπιραμυ
κίνης» (τετάρτη γραμμή) τών λέξεων «συμπλήρωμα φλαβο
μυκίνης»' 

/ (β) διά τής έν αύτώ ένθέσεως,, κατά τήν προσήκουσαν άλφαβη
τικήν αύτοΰ τάξιν, του ακολούθου ορισμού : 

«'συμπλήρωμα φλαβομυκίνης' σημαίνει μΐγμα, του υπολείμ
ματος τοΰ εναπομένοντος εκ τής εξαγωγής φλαβομυκίνης 
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εκ του ύγρου θρεπτικού υλικού, έν ώ έγένετο ή καλλιέργεια 
Streptomyces ghanaensis, Streptomyces geysiriensis, Streptomyces 
ederensis, και Streptomyces bambergiensis μετά τίνος εγκεκρι
μένου αραιωτικού, περιλαμβάνει δε παν έτερον άραιωμένον 
σκεύασμα φλαβομυκίνης δπερ ήθελε παρασκευασθή δι' εγκε
κριμένης τινός μεθόδου.». 

3. Ό Κανονισμός 3 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Δια της διαγραφής έκ της παραγράφου (vi) της λέξεως 
«ή»' 

(β) διά της προσθήκης είς το τέλος τής παραγράφου (vii) τής 
λέξεως «ή», του μετά τήν λέξιν «πενικιλλίνης» κόμματος 
άντικαθισταμένου δι' άνω τελείας' 

(γ) διά τής ένθέσεως ευθύς μετά τήν παράγραφον (vii) τής ακο
λούθου νέας παραγράφου : 

«(viii) συμπληρώματος φλαβομυκίνης.». 

4. Ό Κανονισμός 4 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Διά τής έν τη παραγράφω (1) αύτου ένθέσεως— 
(i) ευθύς μετά τάς λέξεις «το συμπλήρωμα τής σπιραμυκί

νης» (τρίτη γραμμή), τών λέξεων «το συμπλήρωμα 
τής φλαβομυκίνης»' 

(ii) ευθύς μετά τήν λέξιν «σπιραμυκίνης» (έκτη γραμμή), 
τής λέξεως «φλαβομυκίνης»' 

(iii) ευθύς μετά τήν λέξιν «σπιραμυκίνης» (ογδόη γραμμή), 
τής λέξεως «φλαβομυκίνης». 

(β) Διά τής έν τη παραγράφω (2) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά 
τάς λέξεις «του συμπληρώματος τής σπιραμυκίνης» (τετάρ
τη γραμμή), τών λέξεων «του συμπληρώματος τής φλαβο
μυκίνης». 

(γ) Διά τής έν τή ύποπαραγράφω (α) τής παραγράφου (2) 
αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «συμπλήρωμα σπιρα
μυκίνης» (τρίτη γραμμή), τών λέξεων «συμπλήρωμα φλαβο
μυκίνης». 

(δ) Διά τής έν τή ύποπαραγράφω (γ) τής παραγράφου (2) 
αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «σπιραμυκίνης» (τρίτη 
γραμμή), τής λέξεως «φλαβομυκίνης». 

(ε) Διά τής έν τή ύποπαραγράφω (δ) τής παραγράφου (2) 
αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «σπιραμυκίνης» (πέμ
πτη γραμμή), τής λέξεως «φλαβομυκίνης». 

5. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Διά τής έν τή ύποπαραγράφω (β) τής παραγράφου (1) 
αύτου ένθέσεως— 

(i) ευθύς μετά τάς λέξεις «του συμπληρώματος σπιραμυ
κίνης» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί), τών λέξεων «του 
συμπληρώματος φλαβομυκίνης»' 

(ii) ευθύς μετά τή,ν λέξιν «σπιραμυκίνης» (τετάρτη και πέμ
πτη γραμμαί), τής λέξεως «φλαβομυκίνης»' 

(iii) ευθύς μετά τήν λέξιν «σπιραμυκίνης» (εβδόμη γραμ
μή), τής λέξεως «φλαβομυκίνης». 
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(β) Δια της έν τη ύποπαραγράφω (α) της παραγράφου (3) 
αύτου ένθέσεως— 

(i) ευθύς μετά την λέξιν «σπιραμυκίνης» (δευτέρα γραμ
μή), της λέξεως «φλαβομυκίνης»' 

(ϋ) ευθύς μετά την λέξιν «σπιραμυκίνης» · (εβδόμη γραμ
μή), της λέξεως «φλαβομυκίνης». 

'Αριθμός 819 
Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 41 

Πιστοποιητικόν Ιδρύσεως Νομικού Προσώπου 
δυνάμει του άρθρου 2. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 2 
του περί 'Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου,, Κεφ. 41, χορηγουμένας 
αύτώ εξουσίας, δια του παρόντοςπιστοποιεί δτι οι εκάστοτε Επί
τροποι του 'Αγαθοεργού Ίδρύμοαος του καλουμένου «Ταμεΐον Υπο
τροφιών Τραπέζης Κύπρου»,, ίδρυθέντος καΐ συσταθέντος δι' Ιδρυ
τικού 'Εγγράφου γενομένου και ύπογραφέντος έν Λευκωσία τήν 15ην 
'Ιουλίου 1971, ενεγράφησαν άπό της ημερομηνίας του παρόντος έγ
γραφου δυνάμει του προοα/αφερθέντος Νόμου ώς νομικόν πρόσωπον 
ύπό τήν έπωνυμίαν «Ταμεΐον Υποτροφιών Τραπέζης Κύπρου», έχον 
έπίσημον σφραγίδα το έ'μβλημα της οποίας ενεκρίθη ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, ύπό τους δρους καΐ τάς διατάξεις τάς περιεχό
μενος ε'ις τό προοααφερθέν Ίδρυτικόν "Εγγραφον καΐ τους έν αύτώ 
Κανονισμούς οί όποιοι ενεκρίθησαν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

Εξεδόθη έν Λευκωσία, σήμερον Την 'Οκτωβρίου 1971. 
Κατ' έντολήν του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ,, 
Γραμματεύς Υπουργικού Συμβουλίου. 

(Υ.Ε. 124/71.) 

'Αριθμός 820 
Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 41 

Πιστοποιητικόν "Ιδρύσεως Νομικού Προσώπου 
δυνάμει του άρθρου 2. 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 2 
του περί 'Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 41, χορηγουμένας 
αύτώ εξουσίας, διά του παρόντος πιστοποιεί δτι οί εκάστοτε Επί
τροποι του 'Αγαθοεργού Ιδρύματος του καλουμένου «Παγκύπριος 
Όργάνωσις 'Αποκαταστάσεως Αναπήρων» (Π.Ο.Α.Α.),, ίδρυθέντος 
και συσταθέντος δι' 'Ιδρυτικού 'Εγγράφου γενομένου και ύπογρα
φέντος έν Λευκωσία τήν 7ην 'Ιουλίου 1971, ενεγράφησαν άπό της 
ημερομηνίας του παρόντος έγγραφου δυνάμει του προαναφερθέντος 
Νόμου ώς νομικόν πρόσωπον ύπό τήν έπωνυμίαν «Παγκύπριος Όργά
νωσις 'Αποκαταστάσεως Αναπήρων» (Π.Ο.Α.Α.), έχον έπίσημον 
σφραγίδα τό έμβλημα της όποιας ενεκρίθη ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου, ύπό τους δρους καί τάς διατάξεις τάς περιεχομένας εις τό 


