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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 83(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 83(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L356, 
22.12.2012, 
σ. 68. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 3 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 
20

ης
 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών 

συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (Kείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ). 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 254 

59 του1962 
37 του 1967 
16 του 1979 
28 του 1989 

33(Ι) 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(Ι) του 2013 

128(Ι) του 2014. 

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

Νόμος του 2015 και θα  διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 35Α 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 35Α αυτού από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  

 «Αναγνώριση 
συνταγών που 
εκδίδονται σε 
άλλο κράτος 
μέλος ή 
εκτελούνται σε 
άλλο κράτος 
μέλος. 

149(Ι) του 2013 
82(Ι) του 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
 

  35A. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 32 και 33 του περί Εφαρμογής 
των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής 
Περίθαλψης Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, συνταγές οι οποίες: 

 
 
 
 
 
 
    (α)  Εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο   

φαρμακοποιό στη Δημοκρατία, ή 
 
    (β)  εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να 

εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος, 
 
 πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 
 

              Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε συνταγές που εκδίδονται 
στη Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.». 

 

 




