
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3446 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 145(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

 ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
Κεφ. 254. 
       59 του 1962 

 37 του 1967 
 16 του 1979 
 28 του 1989 

33(Ι) του 1993 
61(Ι) του 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

«'φαρμακείο' σημαίνει κατάστημα εγγεγραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15.». 

3. Το εδάφιο (11) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο τέλος της επιφύλαξης αυτού, της τελείας από κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της 
φράσης: «εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 4Α του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(1) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται πιο κάτω, κανένα πρόσωπο εκτός από 
φαρμακοποιούς που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15, δε 
δύναται να εκτελεί συνταγές και να πωλεί ή προμηθεύει φάρμακα προς οποιοδήποτε 
πρόσωπο.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Διαγραφή 
ονόματος 
εγγεγραμμένου 
φαρμακοποιού 
από το 
Μητρώο. 

13.—(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου 
φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
(α) Λόγω θανάτου· 

 (β) αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά 
του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον 
παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς 
εγγραφή· 

  (γ) αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω 
σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια 
και ικανότητα: 

  Νοείται ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δυνατό να απαιτήσει την 
προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού από ιατροσυμβούλιο, απαρτιζόμενο από 
τρεις τουλάχιστον ειδικούς ιατρούς, στο οποίο να γνωμοδοτείται η 
καταλληλότητα του φαρμακοποιού να ασκεί το επάγγελμα. 

  (2) Κάθε φαρμακοποιός του οποίου το όνομα διαγράφεται από το Μητρώο, 
βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, παραδίδει το πιστοποιητικό 
εγγραφής του στον Έφορο Φαρμακευτικής για ακύρωση. 

  (3) Οποτεδήποτε μετά τη διαγραφή του ονόματος εγγεγραμμένου 
φαρμακοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του 
εδαφίου (1), το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, εφόσον πεισθεί, με νεότερα 
στοιχεία, ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι της διαγραφής του ονόματος 
εγγεγραμμένου φαρμακοποιού από το Μητρώο, έχει εξουσία να αποφασίσει 
επανεγγραφή του στο Μητρώο και να εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τον 
Έφορο, ορίζοντας συνάμα και το τέλος επανεγγραφής που σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τέλος εγγραφής.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο 
τέλος του εδαφίου (1) αυτού, από διπλή τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

 «Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης περισσοτέρων του ενός 
φαρμακείων ή να είναι κάτοχος ή δικαιούχος ποσοστού πέραν του 51% του μετοχικού 
κεφαλαίου περισσοτέρων της μιας εταιρειών η οποία διεξάγει επιχείρηση φαρμακείου: 

 Νοείται περαιτέρω ότι πιο πάνω επιφύλαξη δεν τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με την 
ιδιοκτησία των φαρμακείων που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, νοουμένου 
ότι αυτά λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για την εξυπηρέτηση των μελών 
τους.». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3446, 3/11/2000 145(I)/2000



 

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 αντικαθίσταται από την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του βασικού
νόμου. 

«(β) εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, θα είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας 
του Νόμου αυτού και δύναται, αν το πρόσωπο που καθορίζεται στην 
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού είναι μέλος του 
συμβουλίου της εταιρείας και κάτοχος του 51% τουλάχιστο του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, να χρησιμοποιεί την περιγραφή 'φαρμακοποιός' σε σχέση 
με την επιχείρηση αυτή και την περιγραφή 'φαρμακείο' σε σχέση με τα υποστατικά: 

Νοείται ότι στην περίπτωση των φαρμακείων που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ 
και ΔΕΟΚ, οι διατάξεις σε σχέση με την κατοχή του 51% τουλάχιστο του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας από το πρόσωπο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής.». 

 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «στη Βρετανική Φαρμακοποιία ή στο Βρετανικό Φαρμακευτικό Κώδικα» (τρίτη 
και τέταρτη γραμμή) από τη φράση «Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ή Βρετανική Φαρμακοποιία 
(της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας υπερισχύουσας) ή στην περίπτωση που δεν καθορίζονται 
τέτοια πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ή Βρετανική Φαρμακοποιία, προς τα 
γενικώς αποδεκτά πρότυπα». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) αυτού από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 42 του βασικού 
νόμου. 

«(θ) τη ρύθμιση των αργιών, ημιαργιών, του κλεισίματος και του ανοίγματος των 
φαρμακείων εκ περιτροπής και την υποχρέωση οποιουδήποτε φαρμακοποιού να 
διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό ή κλειστό κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε 
καθορισμένων ωρών: 

 

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες 
που του παρέχει η παράγραφος αυτή, εν όλω ή εν μέρει, στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής», 
και 

 

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υφιστάμενη παράγραφο (ια) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (ιβ): 

 

«(ιβ) τον καθορισμό της εμφάνισης του μεγέθους, του σχεδιασμού και του 
εξοπλισμού του φαρμακείου». 

 

10. Πρόσωπο ή εταιρεία που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, διεξάγει επιχείρηση φαρμακοποιού κατά παράβαση των διατάξεων της επιφύλαξης 
του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, όπως 
αυτά εκτίθενται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα, οφείλει όπως μέσα σε 
δεκαπέντε χρόνια από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου 
συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις. 

Μεταβατικές διατάξεις.
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