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Αρ. 4772,  14.8.2020                               

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 111(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 254. 

59 του 1962  
37 του 1967  
16 του 1979  
28 του 1989  

33(I) του 1993  
61(Ι) του 1995  

145(Ι) του 2000  
178(Ι) του 2002  

89(Ι) του 2003  
184(Ι) του 2004  

97(Ι) του 2008  
147(I) του 2013  
128(Ι) του 2014  

83(Ι) του 2015  
179(I) του 2015  

44(I) του 2017  
67(I) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 
 

   
Τροποποίηση 
του  άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (θ) του 

εδαφίου (1) αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
ένθεση του 
νέου άρθρου 
43Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά το άρθρο 43 αυτού, του ακόλουθου 

νέου άρθρου: 

 «Εξουσία 
Υπουργού για 
έκδοση 
διαταγμάτων. 

43Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έπειτα από διαβούλευση με τον Παγκύπριο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, για τη ρύθμιση του 
ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, των αργιών, των ημιαργιών, του ανοίγματος 
και του κλεισίματος των φαρμακείων εκ περιτροπής και της υποχρέωσης 
οποιουδήποτε φαρμακοποιού να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό ή κλειστό κατά 
τη διάρκεια οποιωνδήποτε καθορισμένων ωρών. 

   
  (2) Στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) διατάγματα, ο Υπουργός δύναται να 

καθορίζει τους δήμους εντός των γεωγραφικών ορίων των οποίων αυτά θα τίθενται 
σε ισχύ.». 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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