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Αριθμός 98 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΥΡΖΖ (ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΗΜΧΝ)  
ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2018 

___________________ 

Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 86(3) 

70(Η) ηνπ 2001 
83(I) ηνπ 2002  
35(I) ηνπ 2004  
78(I) ηνπ 2004  

100(I) ηνπ 2004  
263(I) ηνπ 2004  

13(I) ηνπ 2005  
28(I) ηνπ 2005  
97(I) ηνπ 2005  

122(I) ηνπ 2005  
20(I) ηνπ 2006  
75(I) ηνπ 2006  

104(I) ηνπ 2006  
20(I) ηνπ 2007  
76(I) ηνπ 2007  
25(I) ηνπ 2010  

116(I) ηνπ 2010  
92(I) ηνπ 2011  
63(I) ηνπ 2012  

209(Η) ηνπ 2012  
121(I) ηνπ 2013  
146(I) ηνπ 2013  
114(Η) ηνπ 2014  
142(I) ηνπ 2017  
54(I) ηνπ 2018. 

Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 86 
ησλ πεξί Φαξκάθσλ Αλζξώπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηόηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκώλ) Νόκσλ ηνπ 
2001 έσο 2018, εθδίδεη ηελ αθόινπζε Γλσζηνπνίεζε: 

Δξκελεία 1. «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Φαξκάθσλ Αλζξώπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηόηεηαο, Πξνκήζεηαο 
θαη Σηκώλ) Νόκν όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

2. Ζ παξνύζα Γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Φαξκάθσλ Αλζξώπηλεο Υξήζεο 
(Δμαηξέζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηνπ Νόκνπ) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2018 γηα 
θαξκαθεπηηθά πξντόληα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή. 

Δμαίξεζε από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ 
θεθαιαίνπ Γ ηνπ 
πεξί θαξκάθσλ 
Αλζξώπηλεο 
Υξήζεο (Έιεγρνο 
Πνηόηεηαο, 
Πξνκήζεηαο θαη 
Σηκώλ) Νόκνπ 
όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

3. Με βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ κνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Νόκνπ, 
κε ηελ παξνύζα Γλσζηνπνίεζε, ηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ 
απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή, εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92 θαη 93 ηνπ Νόκνπ. 

Τπνρξεώζεηο 
Καηόρσλ άδεηαο 
Κπθινθνξίαο. 
 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 94 νη θάηνρνη άδεηαο θπθινθνξίαο έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα ελεκεξώλνπλ γξαπηώο ηηο Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηηο εθάζηνηε ελ ηζρύη 
ρνλδξηθέο ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 
ηαηξηθή ζπληαγή θαη απηά ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθάζηνηε δεκνζηεπκέλν ηηκνθαηάινγν 
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, ρσξίο ηελ αλαγξαθή ησλ ρνλδξηθώλ θαη ιηαληθώλ ηηκώλ. Ο όγθνο 
πσιήζεσλ, ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 
ηαηξηθή ζπληαγή, ζα ππνβάιιεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ηζρύεη γηα ηα ζπληαγνγξαθνύκελα 
θαξκαθεπηηθά πξντόληα. 

Έλαξμε Ηζρύνο. 5. Ζ παξνύζα Γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΗΧΑΝΝΟΤ, 

Τπνπξγόο Τγείαο. 
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