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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 


