
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 

 
 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 

1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες 

δραστηριότητες στον τομέα της Φαρμακευτικής» (EE L 253 

της 24.09.1985, σ. 34), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την 

Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 12), (EE L 206 της 31.07.2001, 

σ. 1), 
  
 «Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 

1985 για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη 

λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης 

του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες 

δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα» (EE L 253 της 

24.09.1985, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την 

Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 13), (EE L 206 της 31.07.2001, 

σ. 1), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 254. 

59 του 1962 

34 του 1967 

16 του 1979 

28 του 1989 

33(Ι) του 1993 

61(Ι) του 1995 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής 

και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «πρακτική εξάσκηση» (δεύτερη γραμμή) με την 

φράση «επαγγελματική εμπειρία» και τη διαγραφή της 

φράσης «το Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να ρυθμίζει 

τη διαδικασία και απαιτήσεις που αφορούν τέτοια πρακτική 

εξάσκηση» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή). 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9Β του 

βασικού νόμου. 

3. Η επιφύλαξη του άρθρου 9Β του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
  (α) με τη διαγραφή της φράσης «προηγούμενη 

επαγγελματική άσκηση ή» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή)· 
  
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «για ένα 

τουλάχιστο χρόνο» (έβδομη γραμμή) με την 

φράση «για τουλάχιστον την ίδια χρονική 

περίοδο, όπως απαιτείται στην κυπριακή 

νομοθεσία». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 15Α του 

βασικού νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

άρθρου 15Α. 

  
Τροποποίηση του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των 

ακόλουθων πτυχίων, διπλωμάτων ή τίτλων στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 
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«Ελβετία Titulaire du diplôme 

fédéral de pharmacien, 

eidgenössisch diplomierter 

Apotheker, titolare di 

diploma federale di 

farmacista 

Département fédéral de l’ 

interieur. 

Ισλανδία próf frá Háskóla ĺslands í  

lyfjafrædi 

University of Iceland. 

Λίχτενσταϊν διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που 

απονεμήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος και αναγράφεται 

στο παρόν Παράρτημα και συνοδεύεται με 

πιστοποιητικό για τη συμπλήρωση πρακτικής 

εκπαίδευσης που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές. 

Νορβηγία bevis for bestatt 

candpharm eksamen 
University faculty.». 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004 184(I)/2004


