
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 290/2021 
Αρ. 5563, 9.7.2021 

Αριθμός 290 

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 43Α 
 

 
ΚΕΦ.254 

59 του1962 
37 του1967 

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 
227 του 2020 

111(I) του 2020. 
 

Ο Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
43Α του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρυθμίσεως των Ωραρίων Λειτουργίας των 
Φαρμακείων και Συναφών Θεμάτων Διάταγμα του 2021. 
  

Ερμηνεία. 2. Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια: 
 

 «άδεια απουσίας» σημαίνει άδεια ανάπαυσης, αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας, άδεια 
πατρότητας, απουσία από τη Δημοκρατία ή άλλο λόγο για τον οποίο φαρμακοποιός δε 
δύναται να είναι παρών στο φαρμακείο στο οποίο εργάζεται. 
 

 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

11 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 

14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(I) του 1992 
54(I) του 1992 
87(I) του 1992 
23(I) του 1994 
37(I) του 1995 

8(I) του 1996 

«Δήμος» σημαίνει Δήμο συσταθέντα δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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65(I) του 1996 
85(I) του 1996 
20(I) του 1997 

112(I) του 2001 
127(I) του 2001 
128(I) του 2001 
139(I) του 2001 
153(I) του 2001 

23(I) του 2002 
227(I) του 2002 

47(I) του 2003 
236(I) του 2004 

53(I) του 2005 
86(I) του 2005 

118(I) του 2005 
127(I) του 2005 
137(I) του 2006 
157(I) του 2006 

25(I) του 2007 
147(I) του 2007 
153(I) του 2007 

19(I) του 2008 
73(I) του 2008 
51(I) του 2009 
97(I) του 2009 
48(I) του 2010 

121(I) του 2010 
30(I) του 2011 

137(I) του 2011 
217(Ι) του 2012 

95(I) του 2013 
143(I) του 2013 

54(Ι) του 2014 
119(Ι) του 2014 

49(Ι) του 2015 
78(Ι) του 2015 

103(I) του 2015 
115(I) του 2016 
128(I) του 2016 

79(I) του 2017 
161(I) του 2017 

25(I) του 2018 
74(I) του 2018 
13(I) του 2019 
14(I) του 2019 
15(I) του 2019 

139(I) του 2019 
171(I) του 2020. 

 
29 του 1977 
67του 1983  

20(I) του 1992  
5(I) του 2000  

41(I) του 2001  
91(I) του 2003  

146(I) του 2005  
24(I) του 2010  
99(I) του 2010  
57(Ι) του 2016 
10(Ι) του 2019 

159(Ι) του 2020. 

«ελεγχόμενο φάρμακο» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό στο άρθρο 2 του περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. 
 

 «Έφορος» σημαίνει τον/την Έφορο Φαρμακευτικής. 
 

 «ημερήσιο ωράριο εργασίας» σημαίνει την ώρα έναρξης και λήξης κάθε ημερήσιας χρονικής 
περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο φαρμακοποιός βρίσκεται στο χώρο εργασίας για να 
ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, και περιλαμβάνει τις συνήθεις ημερήσιες ώρες 
εργασίας κατά τις οποίες ο φαρμακοποιός εξυπηρετεί το κοινό.  
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 «διημερεύων φαρμακείο» σημαίνει φαρμακείο που αναφέρεται στον Κατάλογο 
Διημερευόντων Φαρμακείων και που το οποίο κατά την ημερομηνία που καθορίζεται ως 
διημερεύων, παραμένει ανοιχτό μετά τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου εργασίας των 
φαρμακείων ή/και κατά τη διάρκεια της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης ή/και των αργιών, κατά 
τη διάρκεια των ωρών που καθορίζονται από το παρόν Διάταγμα. 
 

 «Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων» σημαίνει τον κατάλογο που καταρτίζεται δυνάμει 
της παραγράφου 7. 
 

155(I) του 2006 
68(I) του 2007 

6(I) του 2011 
36(Ι) του 2015 
55(Ι) του 2015 
70(Ι) του 2015 

65(I) του 2020. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται η αντικαθίσταται. 

 
«θερινή περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών. 

 
«φαρμακείο» σημαίνει το κατάστημα οποιουδήποτε φαρμακοποιού, που είναι εγγεγραμμένο 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου. 
 

 

 «φαρμακείο που λειτουργεί εποχιακά» σημαίνει φαρμακείο το οποίο δεν λειτουργεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου αλλά κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων· 
 

70(I) του 2001 
83(I) του 2002 
35(I) του 2004 
78(I) του 2004 

100(I) του 2004 
263(I) του 2004 

13(I) του 2005 
28(I) του 2005 
97(I) του 2005 

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

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

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

209(Ι) του 2012 
121(I) του 2013 
146(I) του 2013 
114(Ι) του 2014 
142(I) του 2017 

54(I) του 2018 
2(I) του 2019 
3(I) του 2019 

156(I) του 2020. 

«φαρμακευτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό στο άρθρο 2 του περί 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

 «χειμερινή περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι την 
30η Απριλίου του αμέσως επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο 
ημερομηνιών. 
 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 
 

Πεδίο εφαρμογής. 
Παράρτημα Ι 

3. (1) Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται για τα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των 
γεωγραφικών ορίων των Δήμων της Δημοκρατίας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.   

 (2) Το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζεται σε φαρμακεία που λειτουργούν εποχιακά. 
 

Γενικό ημερήσιο 
ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων. 
Παράρτημα ΙΙ 
 

4. Κάθε φαρμακείο τηρεί το γενικό ημερήσιο ωράριο λειτουργίας το οποίο παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙ. 

Αργίες φαρμακείων. 
Παράρτημα ΙΙΙ 
 

5. (1) Κάθε φαρμακείο παραμένει κλειστό κάθε έτος κατά τις αργίες οι οποίες παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
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Διημερεύοντα 
φαρμακεία. 

6. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5, και προς εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος, τα φαρμακεία διημερεύουν εκ περιτροπής σύμφωνα με τον 
Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων ο οποίος καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων της 
παραγράφου 7. 
 

 (2) Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε μέρα, πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, τοποθετούν σε 
περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα για πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη 
διεύθυνση, το τηλέφωνο καθώς και το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να ζητηθεί ο υπεύθυνος 
φαρμακοποιός των φαρμακείων που αναγράφονται στον εκάστοτε σε ισχύ Κατάλογο 
Διημερευόντων Φαρμακείων: 

Νοείται ότι ο Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων δύναται να δημοσιεύεται εν όλω ή 
εν μέρει στον ημερήσιο τύπο ή/και να αναρτάται σε ιστοσελίδες μέσω των υπηρεσιών 
της κοινωνίας των πληροφοριών νοουμένου ότι επικαιροποιείται κατάλληλα κάθε φορά 
που αντικαθίσταται ή τροποποιείται. 
 

 (3) Κάθε φαρμακοποιός την ημέρα που το φαρμακείο του οποίου είναι υπεύθυνος 
διημερεύει, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό πέραν του γενικού 
ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ: 
 

 (α) Κατά τη θερινή περίοδο: 
 

(i)    Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 13:30 μέχρι τις 16:00 και από 
τις 19:30 μέχρι τις 23:00 της ιδίας ημέρας.  

 
(ii)    Τετάρτη και Σάββατο από τις 13:30 μέχρι τις 23:00, και 

 
 (β) Κατά τη χειμερινή περίοδο: 

 
(i)    Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 13:30 μέχρι τις 15:00 και από 

τις 18:30 μέχρι τις 22:00 της ιδίας ημέρας.  
 
(ii)   Τετάρτη και Σάββατο από τις 13:30 μέχρι τις 22:00. 

 
 (4) Κάθε φαρμακοποιός του οποίου το φαρμακείο διημερεύει Κυριακή ή ημέρα που τηρείται 

ως αργία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, διατηρεί το φαρμακείο ανοιχτό από τις 08:00 μέχρι 
τις 22:00 κατά τη χειμερινή περίοδο και από τις 8:00 μέχρι τις 23:00 κατά τη θερινή περίοδο. 
 

 (5) Κάθε φαρμακοποιός του οποίου το φαρμακείο διημερεύει, είναι υποχρεωμένος από τις 
23:00 μέχρι τις  08:00 της επόμενης μέρας κατά τη θερινή περίοδο και τις 22:00 μέχρι τις 
08:00 της επόμενης μέρας κατά τη χειμερινή περίοδο να είναι διαθέσιμος για να εκτελέσει 
οποιαδήποτε συνταγή κρίνεται επείγουσα.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

27.7.1979 
04.2.1986 
20.2.1987 
24.3.1995 
25.2.2000 
11.4.2003 

(6) Σε περίπτωση που φαρμακευτικά προϊόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από κανένα φαρμακοποιό του οποίου το φαρμακείο 
διημερεύει, ο/η φαρμακοποιός σε συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους φαρμακοποιούς των 
οποίων τα φαρμακεία διημερεύουν προς επιβεβαίωση του γεγονότος, σημειώνει σε αυτή τις 
λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» αναφορικά με το/τα μη διαθέσιμο/α 
φαρμακευτικό/α προϊόν/τα, θέτει επ’ αυτής τη σφραγίδα του φαρμακείου και το υπογράφει, 
γράφοντας την ημέρα και την ώρα: 
 

Νοείται ότι σε περίπτωση που στη συνταγή αναγράφονται περισσότερα του ενός (1) 
φαρμακευτικά προϊόντα, ο φαρμακοποιός δημιουργεί φωτοαντίγραφο αυτής στο οποίο 
σημειώνει τις λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» αναφορικά με το/τα μη 
διαθέσιμο/α φαρμακευτικό/α προϊόν/τα, θέτει επ’ αυτού τη σφραγίδα του φαρμακείου και 
το υπογράφει, γράφοντας την ημέρα και την ώρα: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, 
δεν εφαρμόζεται για φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενο φάρμακο ή 
περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στο Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών. 
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27.10.2011 
26.2.2016 

17.05.2019 
12.3.2021. 

 (7) Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός του οποίου το φαρμακείο δεν είναι προσωρινά κλειστό 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του 
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν 
αυτή, γράφει τις λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» και εφόσον είναι σφραγισμένη, 
χρονολογημένη και υπογραμμένη από το φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της παρούσας παραγράφου, διημερεύει κατά την εν λόγω ημερομηνία. 
 

Καθορισμός 
Καταλόγου 
Διημερευόντων 
Φαρμακείων. 

7. (1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, 
καταρτίζει δύο (2) φορές το χρόνο Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων με τον οποίο 
καθορίζεται η εκ περιτροπής διημέρευση φαρμακείων. 

 
 (2) Ο Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων δημοσιεύεται από το Συμβούλιο Φαρμα-

κευτικής με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

Τροποποίηση 
Καταλόγου 
Διημερευόντων 
Φαρμακείων. 

8. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία, η τροποποίηση του Καταλόγου Διημερευόντων 
Φαρμακείων ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 7, το Συμβούλιο προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που περιλαμβάνουν σχετική ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και κοινοποίηση μέσω της κοινωνίας της πληροφόρησης, ώστε ο 
επικαιροποιημένος Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων να κοινοποιείται και να 
καθίσταται έγκαιρα προσβάσιμος στο κοινό. 
 

Απαλλαγή από τον 
Κατάλογο 
Διημερευόντων 
Φαρμακείων. 

9. (1) Κάθε φαρμακοποιός ο/η οποίος/α εύλογα δεν επιθυμεί τη συμπερίληψη του φαρμακείου 
στο οποίο είναι υπεύθυνος/η στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων είτε μόνιμα είτε 
προσωρινά, καταθέτει αίτηση σε τύπο και μορφή που καθορίζεται από το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής, στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής καταθέτοντας τους λόγους για τους οποίους 
αιτείται καθώς και τη χρονική περίοδο που επιθυμεί τη μη συμπερίληψη του φαρμακείου 
στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων:  

 
 Νοείται ότι τα φαρμακεία που εξαιρούνται από τον Κατάλογο Διημερευόντων 

Φαρμακείων δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζει το ωράριο λειτουργίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. 

 
 (2) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, αφού εξετάσει το αίτημα που αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (1), το εγκρίνει εφόσον ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι μη συμπερίληψης του 
φαρμακείου στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων είναι εύλογοι ή/και σύμφωνοι με τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο και ότι διασφαλίζεται η επάρκεια 
φαρμακείων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Κατάλογο. 

 
 (3) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, «εύλογοι λόγοι» δύνανται να 

περιλαμβάνουν λόγους υγείας, προσωπικές, οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή 
περιστάσεις που καθιστούν δυσχερή τη συμπερίληψη του φαρμακείου στον Κατάλογο 
Διημερευόντων Φαρμακείων κατά τον ουσιώδη χρόνο που αυτές συντρέχουν. 
 

 (4) Σε περίπτωση που φαρμακείο του οποίου είχε εγκριθεί η μη συμπερίληψη του στον 
Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων επιθυμεί την επανένταξη του στον εν λόγω 
Κατάλογο, ο/η υπεύθυνος/η φαρμακοποιός ενημερώνει γραπτώς το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής. 

  
Προσωρινό 
κλείσιμο 
φαρμακείου. 

10. (1) Σε περίπτωση που φαρμακείο θα παραμείνει προσωρινά κλειστό, ο/η υπεύθυνος/η 
φαρμακοποιός γνωστοποιεί το γεγονός τουλάχιστο ένα (1) μήνα πριν εκτός εάν συντρέχουν 
ειδικές περιστάσεις, στον/ην Έφορο και στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
αναφέροντας τους λόγους και τη χρονική περίοδο για την οποία το φαρμακείο θα παραμείνει 
κλειστό. 
 

 (2)  Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, οι λόγοι που ένα φαρμακείο θα 
παραμείνει προσωρινά κλειστό δύνανται να περιλαμβάνουν: 

 
(α) Ο/Η υπεύθυνος/η φαρμακοποιός θα βρίσκεται με άδεια απουσίας και δεν είναι 
δυνατή ή επιθυμητή η αντικατάστασή του/ης με άλλο φαρμακοποιό κατά τον ουσιώδη 
χρόνο, ή,  
 
(β) θα διενεργηθούν δημόσια έργα στην περιοχή που βρίσκεται το φαρμακείο ή/και έργα 
ανακαίνισης ή επιδιόρθωσης των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του φαρμακείου σε 
βαθμό που δεν θα είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του, ή,  
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(γ) το φαρμακείο βρίσκεται σε περιοχή η οποία σε ορισμένες χρονικές περιόδους και 
ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, παρατηρείται μειωμένη διακίνηση του κοινού: 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που εφαρμόζεται η υπό-υποπαράγραφος (α) και 
υφίσταται η αντικατάσταση του/ης υπεύθυνου/ης φαρμακοποιού, ο/η υπεύθυνος/η 
φαρμακοποιός γνωστοποιεί στον/ην Έφορο, σε εύλογο χρόνο και εκ των προτέρων, 
το όνομα του/ης φαρμακοποιού που θα τον/ην αντικαταστήσει. 

 
 (3)  Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σε συνεννόηση με τον/την Έφορο, καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός φαρμακείων σε εύλογη απόσταση από 
το φαρμακείο που θα είναι κλειστό, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε 
αυτά για την περίοδο που αυτό δεν θα λειτουργεί. 
 

 (4) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (2), ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις, δύναται να καλέσει τον/ην υπεύθυνο/η φαρμακοποιό να διατηρήσει το 
φαρμακείο ανοιχτό ή/και να προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες μετά από διαβούλευση με 
τους/τις υπεύθυνους φαρμακοποιούς των οποίων τα φαρμακεία δυνατό να επηρεασθούν. 
 

 (5)  Σε περίπτωση που κατά τον ουσιώδη χρόνο που το φαρμακείο θα παραμείνει κλειστό, 
αυτό βρίσκεται στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων, ο/η Έφορος προβαίνει σε όλες 
τις κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτό κατά την ημέρα ή ημέρες που διημερεύει, να 
αντικαθίσταται από άλλο φαρμακείο. 
 

 (6) Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός του/ης οποίου/ας το φαρμακείο θα παραμείνει κλειστό, σε 
εύλογο χρόνο και εκ των προτέρων, αναρτά σε περίοπτη θέση επί της προσόψεως του 
φαρμακείου, επιγραφή στην οποία αναφέρεται το γεγονός και η περίοδος κατά την οποία το 
φαρμακείο δε θα λειτουργεί: 
 

  
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το φαρμακείο κατά την περίοδο που θα είναι προσωρινά 
κλειστό περιλαμβανόταν στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων, ο/η 
φαρμακοποιός περιλαμβάνει στην επιγραφή που αναφέρεται στην παρούσα 
υποπαράγραφο το φαρμακείο ή τα φαρμακεία το/α οποίο/α θα το αντικαθιστά/ούν 
αναφέροντας τη διεύθυνση και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας του/ς. 
 

 (7)  Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός του φαρμακείου που θα παραμείνει προσωρινά κλειστό, 
δεν ανοίγει το φαρμακείο και δεν προβαίνει σε καμία πράξη πώλησης στο κοινό, 
φαρμακευτικού ή άλλου προϊόντος που διατηρεί στο απόθεμά του, καθόλη την περίοδο που 
αυτό δε θα λειτουργεί. 
 

 (8)  Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) έως (7), σε περίπτωση που 
φαρμακείο επιθυμεί να ανοίξει σε ημερομηνία διαφορετική της χρονικής περιόδου για την 
οποία ενημέρωσε τον/την Έφορο και τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο ως οι διατάξεις 
της υποπαραγράφου (1), ο/η υπεύθυνος/η φαρμακοποιός ενημερώνει σχετικά, σε εύλογο 
χρόνο και εκ των προτέρων, τον/την Έφορο και τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
αναφέροντας τη διαφοροποίηση της ημερομηνίας κατά την οποία προτίθεται να ανοίξει το 
φαρμακείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Παράγραφος 3 

Δήμοι στα γεωγραφικά όρια των οποίων εφαρμόζονται  
οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών αναφορικά με τα φαρμακεία 

 

(α) Δήμος Αγίου Αθανασίου 

(β) Δήμος Αγίου Δομετίου 

(γ) Δήμος Αγλαντζιάς 

(δ) Δήμος Αραδίππου 

(ε) Δήμος Γερίου 

(στ) Δήμος Γερμασόγιας 

(ζ) Δήμος Γεροσκήπου 

(η) Δήμος Δερύνειας 

(θ) Δήμος Έγκωμης 

(ι) Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 

(ια) Δήμος Λακατάμειας 

(ιβ) Δήμος Λάρνακας 

(ιγ) Δήμος Λατσιών 

(ιδ) Δήμος Λιβαδιών 

(ιε) Δήμος Λεμεσού 

(ιστ) Δήμος Λευκωσίας 

(ιη) Δήμος Μέσα Γειτονιάς 

(ιθ) Δήμος Παραλιμνίου 

(κ) Δήμος Πάφου 

(κα) Δήμος Στροβόλου 

(κβ) Δήμος Ύψωνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Παράγραφος 4 
 

Γενικό ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
 
(α)  Κατά τη χειμερινή περίοδο, κάθε φαρμακείο: 
 

(i) τη Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και  Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 08:00 π.μ. και δεν κλείνει 
αργότερα από τις 18:30 μ.μ., 

(ii) τη Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 13:30 μ.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ. τηρεί 
μεταμεσημβρινή ανάπαυση και παραμένει κλειστό, 

(iii) την Τετάρτη και το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 08:00 π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 
13:30 μ.μ., 

(iv) την Κυριακή είναι κλειστό. 

 
(β)  Κατά τη θερινή περίοδο, κάθε φαρμακείο: 
 

(i) τη Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 08:00 π.μ. και δεν κλείνει 
αργότερα από τις 19:30 μ.μ, 

(ii) τη Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 13:30 μ.μ. μέχρι τις 16:00 μ.μ. τηρεί 
μεταμεσημβρινή ανάπαυση και παραμένει κλειστό, 

(iii) την Τετάρτη και το Σάββατο δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 08:00π.μ. και δεν κλείνει αργότερα από τις 
13:30 μ.μ, 

(iv) την Κυριακή είναι κλειστό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Παράγραφος 5 

 
Αργίες φαρμακείων 

 

(α)  Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου). 

(β)  Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου). 

(γ)  Καθαρή Δευτέρα. 

(δ)  Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (25η Μαρτίου). 

(ε)  Επέτειος της έναρξης του αγώνα 1955.59 (1η Απριλίου). 

(στ)  Πρωτομαγιά (1η Μαΐου). 

(ζ)  Εορτή του Αγίου Πνεύματος. 

(η)  15η Αυγούστου. 

(θ)  Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας (1η Οκτωβρίου). 

(ι)  28η Οκτωβρίου. 

(ια)  Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου). 

(ιβ)  26η Δεκεμβρίου. 

(ιγ)  Μεγάλο Σάββατο. 

(ιδ)  Δευτέρα του Πάσχα. και  

(ιε)  Τρίτη του Πάσχα. 

____________________ 

Λευκωσία, 1η Ιουλίου, 2021. 
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

Υπουργός Υγείας. 
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