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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ΰπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1962. τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου καΐ του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την έπίση
μον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 254. 

Τροποποίη
σις τοΟ 
βάσικόΰ 
Νόμου 6ιά 
τής αντι
καταστάσεως 
ώρ.ισμένων 
δρον. 

Τροποποίη
σις τοΟ 
άρθρου 2 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

'Αριθμός 59 τοΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Φαρμακευτικής 
καΐ Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1962, καί θα άναγιγνώ
σκηται όμοΰ μετά τοΟ περί Φαρμακευτικής καί Δηλητηρίων Νόμου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. "Εν τω βασικώ Νόμω αντικαθίστανται:— 
(a) at λέξεις «Supreme Court», οσάκις αύται απαντώνται, διά τϋν 

λέξεων «Άνώτατον Δικαστήριον»· 
(β) αϊ λέξεις «Κυβερνήτης» καί «Κυβερνήτης έν Σϋμβουλίω», 

οσάκις αύται απαντώνται, έκτος έάν ϋλλως προνοήται έν τφ 
παρόντι Νόμω, διά τών λέξεων «Ύπουργικον Συμβούλιον». 

3. Τό Αρθρον 2 τοΟ βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως :— 

(α) διαγράφονται ol ορισμοί τοΟ «ΔιευθυντοΟ "Ιατρικών "Υπηρεσιών» 
καί τοΟ «Παγκυπρίου ΦαρμακευτικοΟ Συνδέσμου»" 

(β) έντίθενται έν αύτω. κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν τάξιν. 
ol ακόλουθοι ορισμοί:— 

« «'Ανώτατον Δικαστήριον» σημαίνει τό Άνώτατον Δικα
στήριον τής Δημοκρατίας· 

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τόν Γενικόν Διευθυντήν 
τοΟ Υπουργείου 'Υγείας· 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δήμοκρατίαν τής Κύπρου* 
«"Εφορος» σημαίνει τό διοριζόμενον Οπό τοΟ 'Υπουργικού 

Συμβουλίου δια Γνωστοποιήσεων δημοσιευομένης £ν TfJ 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας πρόσωπον, ϊνα ενεργή 
ώς "έφορος διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου. 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Υγείας». 
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«Διορισμός 
£<4μ£ουλ(ου 
Φαρμακευ
τικής κβΐ 
Δηλητηρίων. 

4. Τό; άρθρον 3 τοΟ βασικοΟ Νόμου διά τοΟ παρόντος καταργείται 
καΐ Αντ^καθΙατοται δια τοΟ ακολούθου άρθρου >— 

3.—(Ι) Καθιδρύεται Συμβούλιον Φαρμακευτικές καΐ Δηλη^ 
τηρίων συγκείμενον έκ— 

(α) τοΟ ΓενικοΟ Διευθυντού" ώς έκ τής θέσεως αΰτοΟ 
(exofficio)· 

(β) τοΟ ΆρχιφαρμακοποιοΟ ώς έκ τής θέσεως αύτοΟ 
(exofficio)· 

(γ) τοΟ ΧημίκοΟ τής Κυβερνήσεως ώς έκ τής θέσεως 
αύτοΟ (exofficio)· 

(δ) ενός προσώπου παρά τή δημοσία υπηρεσία τής 
Δημοκρατίας κατέχοντος δίπλωμα χημείας, διορι
ζομένου ύπό του "Υπουργικοϋ Συμβουλίου μετ' 
ακρόασιν συστάσεως γενομένης ύ π ό τ ο ΰ ' Υ π ο υ ρ γ ο ύ 
Γεωργίας καΐ Φυσικών Π ό ρ ω ν 

(ν.) τριών εγγεγραμμένων φαρμακοποιών ασκούντων 
Ιδιωτικώς τό επάγγελμα αυτών, διοριζομένων υπό 
τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου μετ 'ακρόασιν συστά

σεως γενομένης ύπό του "Υπουργού 

(στ) δύο εγγεγραμμένων Ιατρών διοριζομένων ύπό τοϋ 
'Υπουργικού Συμβουλίου μετ* ακρόασιν συστάσεως 
γενομένης ύπό τοϋ "Υπουργού. 

(2) Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου είναι ό Γενικός Διευθυντής : 
Νοείται δτι εν περιπτώσει απουσίας έκ της Δημοκρατίας 

ή ασθενείας ή τής έξ οιασδήποτε αιτίας άνικανότητος τοϋ 
Γενικού Διευθυντού, ό "Υπουργός δύναται να διορίση οιον
δήποτε μέλος τοϋ Συμβουλίου ώ ς Πρόεδρον αύτοϋ διαρκούσης 
της τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(3) Τό Συμβούλιον συνέρχεται είς τόπους καΐ χρόνους 
καθοριζόμενους υπό τοϋ Προέδρου, ό Πρόεδρος δε μετά 
τοϋ ήμίσεος αριθμού τών λοιπών μελών συνιστά άπαρτίαν. 

(4) Έν περιπτώσει Ισοψηφίας ό Πρόεδρος κέκτηται, 
επιπροσθέτως της Ιδίας αύτοΰ ψήφου, δευτέραν ή νικώσαν 
τοιαύτην. 

(5) Διαρκούσης της απουσίας έκ της Δημοκρατίας ή της 
ασθενείας ή της έξ οιασδήποτε αιτίας άνικανότητος μέλους 
τινός τοϋ Συμβουλίου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
νά διορίση οίονδήποτε πρόσωπον δπερ κέκτηται τά προ
σήκοντα δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου προσόντα ώ ς μέλος 
τοϋ Συμβουλίου διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας, άσθε·> 
νείας ή άνικανότητος. 

(6) Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου, πλην τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ, 
τοϋ Άρχιφαρμακοποιοΰ καΐ τοϋ Χημικού τής Κυβερνήσεως 
ένασκοϋσι τό λειτούργημα αυτών διά περίοδον δύο ετών 
άπό τοϋ διορισμού αυτών, δύνανται δμως νά έπαναδιορι
σθώσι μετά τήν λήξιν τής θητείας αυτών : 

Νοείται δτι τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν κρίνη 
τοΟτο σκόπιμον, νά άνακαλέση καθ* οίονδήποτε χρονον 
τόν διορισμόν παντός τοιούτου μέλους. 

(7) Πάν μέλος τοΟ Συμβουλίου δπερ δέν ανήκει είς 
την δημοσίαν ύπηρεσίαν τής Δημοκρατίας, δύναται κατά 
τταντα χρόνον νά παραιτηθί} τοΟ λειτουργήματος αύτοϋ, 
κοινοποιών τοΟτο εγγράφως είς τόν Ύπουργδν. 

Κατόρνησις 
τοΟ άρθρου 3 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου κοί 
άντικατά· 
στασις αύτοΟ 
&ιά νέου 
σρθρου. 
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ΤροποττοΙη

σις τοΟ 
<5ρθρου 4 
τοΟ βασικού 
Νόμου διά 
της δια

γραφής τοΰ 
εδαφίου ( 3 ) . 
ΤροποποΙησις 
τοΰ βασικού 
Νόμου 
διά τής 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

(8) At έξουσίαι foO Συμβουλίου ένασκοΟνται καΐ αν Ετι 
υφίσταται μεταξύ των μελών αύτοΟ οΙαδήποτε χηρεύουσα 
θέσις. 

(9) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, το 
Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισύόν ρυθμίζοντα τά 
τής Ιδίας αύτοΟ διαδικασίας γενικώς, ουδείς όμως τοιοΟτος 
Κανονισμός θά κέκτηται ίσχύν μέχρις οΟ έπικυρωθή ύπό τόΟ 
ΎπουργικοΟ Συμβουλίου*ΙΌ Ϋπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
νά επικύρωση τον τοιοΟτον Κανονισμόν μετά ή' άνευ τροπο
ποιήσεων. 

(10) ΑΙ έξουσίαι καΐ τά καθήκοντα τοΟ Συμβουλίου 
δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών ας ήθελεν εκδώσει τό 
Συμβούλιον, νά ένασκώνται ύπό τοΟ Εφόρου : 

Νοεϊται δτι ό "Εφορος δέν θά ένασκή τάς εξουσίας τοΟ 
Συμβουλίου τάς άφορώσας είς τήν ϋγκρισιν οδηγιών εκδι
δομένων ύπό τής 'Επιτροπής Ηθών δυνάμει τοΟ εδαφίου (Ι) 
του άρθρου 14.». 

5. Τό άρθρον 4 του βασικού Νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
διά τής έκ τούτου διαγραφής τοΟ εδαφίου (3). 

6. "Ο βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής έν 
τούτω ένθέσεως, αμέσως μετά τό άρθρον 4, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου:

«Πώλησις 4Α.—(Ι) "Εκτός ως προνοείται κατωτέρω ουδέν πρόσωπον 
ΓΓ̂ τοκοΙνόν π λ ή ν Τών φαρμακοποιών δύναται νά πωλή φάρμακα είς τό 

κοινόν. 
(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω προηγουμένω έδαφίω 

διαλαμβανομένου, πάν πρόσωπον δύναται νά πωλή είς τό 
κοινόν οίονδήποτε τών έν τω Δευτέρω Πίνακι τοΰ παρόντος 
Νόμου ειδικώς καθοριζομένων φαρμάκων, έπι τω δρω δτι 
τά τοιαύτα φάρμακα πωλούνται έν τφ άρχικώ αυτών περι
βλήματι. ή έν περιβλήμασι έν οΐς ταύτα έτοποθετήθησαν, ή 
έτοποθετήθησαν έκ νέου, καΐ έσφραγίσθησαν ύπό τίνος 
φαρμακοποιού : 

Νοείται δτι ό "Υπουργός δύναται, μετά γνωμοδότησιν 
τοΟ Συμβουλίου καΐ τηρούμενης τής έν τοίς εφεξής περι
γραφόμενης διαδικασίας, εκάστοτε νά τροποποιή, μεταβάλλη, 
άνακαλή ή άντικαθιστφ τόν ώς εΐρηται Δεύτερον Πίνακα. 

(3).—(α) Ό Υπουργός, μετά γνωμοδότησιν τοΟ Συμβου
λίου, θά έτοιμάζη γνωστοποίησιν προς δημοσίευσιν έν τή 
έπισήμω έφημεριδι τής Δημοκρατίας, δεικνύουσαν τάς 
σκοπούμενος τροποποιήσεις, μεταβολάς, ανακλήσεις ή άντι

άντικαταστά καταστάσεις τοΟ Δευτέρου Πίνακος. 
σεος τοΟ ^ ρ|^0 T ^ δημοσιεύσεως τής πρόμνησθείσης γνωστο

ποιήσεως έν τή έπισήμω έφημερίδι ό 'Υπουργός θά 
μεριμνά δπως ύπογεγραμμένον αντίγραφον ταύτης επιδί
δεται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 

(y) '£άν εντός IS ήμερων άφ' ής ή ώς εΤρηται γνωστοπΟί
ήσις ελήφθη ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, ουδεμία 
Ενστασις έγερθή ύπό ταύτης, ο Πρόεδρος τής. Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων θά πληροφορή εγγράφως τόν Ύπουργόν 
περί τοΟ γεγονότος τούτου, δ δέ Υπουργός θά προβαίνη 

Διαδικασία 
τροποποιή

σεως, μετα

βολής, ανα

κλήσεως ή 

Δευτέρου 
ΓΜνακος 
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εις την έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας δημο
σίευση/ τής γνωστοποιήσεως. "Η οϋτω δημοσιευθείσα 
γνωστοποίησις συνιστά τόν τροποποιηθέντα, μεταβληθέντα, 
άνακληθέντα η αντικατασταθέντα Δεύτερον Πίνακα. 

(δ) "Εάν ή Βουλή ένίσταται έν δλω ή έν μέρει κατά της παρα
σκευασθείσης ύπό τοϋ "Υπουργού και υποβληθείσης τη 
Βουλή γνωστοποιήσεως, ό Πρόεδρος της Βουλής θα πληρο
φόρή τόν Ύπουργόν περί τοϋ γεγονότος τούτου εντός 15 
ήμερων άφ* ής ή γνωστοποίησις ελήφθη παρά της Βουλής, 
καΐ ουδεμία τροποποίησις, μεταβολή, άνάκλησις ή άντικα
τάστασις τοΰ Δευτέρου Πίνακος θά χωρήση, μέχρις ου ή 
Βουλή των Αντ ιπροσώπων άποφασίση έπι τοΰ ζητήματος. 

(β) "Εάν, κατόπιν ενστάσεως έγερθείοης ύπό της Βουλής 
εναντίον της παρασκευασθείσης ύπό τοϋ Υπουργού γνωστο
ποιήσεως, ή Βουλή τών Αντ ιπροσώπων τελικώς άποφασίση 
νά τροποποίηση, μεταβάλη, άνακαλέση ή άντικαταστήση 
τόν Δεύτερον Πίνακα, ή άπόφασις της Βουλής χρήζει εκδό
σεως συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

(4) Ουδέν τών έν τώ παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά 
έπηρεάζη, έφαρμόζηται ή έρμηνεύηται ώ ς έπηρεάζον ή εφαρ
μοζόμενο ν επί— 

(α) εμπορικών ή_ τεχνικών φαρμάκων ή χημικών προϊ
ό ν τ ω ν 

(β) αρωματικών, αιθέριων ελαίων 
(γ) φυσικών ή συνθετικών χ ρ ω μ ά τ ω ν 
δ) χρωμάτων διά τρόφιμα' 
ε) εντομοκτόνων 
στ) Ιατρικών σαπώνων (medicated soaps)' 
ζ) καλλυντικών. 

(5) Ή Ισχύς τοΰ παρόντος άρθρου άρχεται καθ* ήμέραν 
καθορισθησομένην ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά 
γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας. 

(6) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου— 
(α) ό δρος «εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή χημικά 

προϊόντα» σημαίνει φάρμακα ή χημικά προϊόντα 
άτινα χρησιμοποιούνται συνήθως διά βιομηχανικούς 
σκοπούς και άτινα δέν συνάδουσι προς τά πρότυπα 
(standards) ατινα εκτίθενται έν τή Βρεττανική 
Φαρμακοποιία ή τώ Βρεττανικώ Φαρμακευτικά) 
Κώδικι, ή δέν είναι τοιαύτης γνησιότητος, ώστε νά 
χρησιμοποιώνται ώς φάρμακα, και περιλαμβάνει 
φάρμακα καΐ χημικά προϊόντα άτινα, καίτοι συνά
δουσι προς τά τοιαύτα πρότυπα, ή είναι τοιαύτης 
γνησιότητος ώστε νά χρησιμοποιώνται ώς φάρμακα, 
κηρύττονται διά διατάγματος τοΰ "Υπουργού κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τοϋ Συμβουλίου δημοσιευο
μένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
εμπορικά ή τεχνικά φάρμακα ή' χημικά προϊόντα δι 
απαντάς τους σκοπούς τοϋ εδαφίου (4) του παρόντος 
άρθρου

(β) 6 δρος «φαρμακοποιός» περιλαμβάνει πάντα Ιατρόν 
δστις κέκτηται τά προσήκοντα προσόντα καΐ ενασκεί 
τό επάγγελμα αύτοϋ ή παρακολουθεί ασθενή έν 
οίωδήττοτε χωρίω έν ψ δέν υπάρχει φαρμακοποιός 
ένασκών τό επάγγελμα αύτοϋ.». 
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άρθρον 9 τοΟ βασικοΟ Νόμου διά τοΟ παρόντος καταργείται 
^καθίσταται διά τοΟ ακολούθου άρθρου :— 

9.—(Ι) Δικαιοϋται νά έγγραφη ώ ς φαρμακοποιός πάν 
πρόσωπον δπερ Ικανοποιεί τό Συμβούλιον δτι— 

(<Χ) συνεπλήρωσε τό είκοστόν πρώτον έτος τής ηλικίας 
του· 

(β) είναι πολίτης τής Δημοκρατίας· καΐ 
'(γ) έΐνάι :— 

(1). κάτοχος αδείας, πτυχίου 'η* διπλώματος φαρμα
κευτικής παραχωρηθέντος ύφ* οίουδήποτε Πα
νεπιστημίου ή Φαρμακευτικής Σχολής έν 'Ελλάδι 
ή Τουρκί^, όπερ είναι άνεγνωρισμένον έν τη 
όίκεία χώρα ώ ς παρέχον δικαίωμα τ ω κάτόχω 
αύτοό δ π ω ς ένασκή τό επάγγελμα του φαρμα
κοποιοΟ έν τη τοιαύτη χώρςτ ή 

(ϋ) κάτοχος αδείας, πτυχίου ή διπλώματος φαρμα
κευτικής, δπερ παρέχει τό δικαίωμα είς αυτόν 
δ π ω ς έγγραφη ώς φαρμακοποιός έν τ ω Ή ν ω 
μένω Βασιλείω' ή 

(iii)" κάτοχος αδείας, πτυχίου ή διπλώματος φαρμα
κευτικής παραχωρηθέντος ύφ" οιουδήποτε Πανε
πιστημίου ή Φαρμακευτικής Σχολής, δπερ 
ήθελε διά διατάγματος τοϋ "Υπουργικού Συμ
βουλίου, μετ" άκρόασιν τής ύπό τού Συμβουλίου 
γενομένης εισηγήσεως, κηρυχθή ώ ς άνεγνωρι
σμένον προσόν διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος 
άρθρου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση δ π ω ς — 
(α) πάς δστις υποβάλλει αΐτησιν εγγραφής δυνάμει 

τών διατάξεων τοϋ παρόντος εδαφίου ύποστή 
τοιαύτην έξέτασιν έν τη δικαστική φαρμακευτική 
(forensic pharmacy) ώ ς τό Συμβούλιον ήθελε καθο
ρίσει διά Κανονισμού εγκρινομένου ύπό τοϋ "Υπουρ
γικούΣυμβουλίου· 

(β) πάς δστις υποβάλλει αΐτησιν έγγραφης δυνάμει 
τών διατάξεων τής υποπαραγράφου (ϋί)ήοΰ παρόντος 
εδαφίου προσαγάγη αποδείξεις ίκανοποιούσας τό 
Συμβούλιον δτι κέκτηται τοιαύτην πρακτική ν έξά
σκησιν έν τη ..φαρμακευτική, ώ ς τό Συμβούλιον 
ήθελε κρίνει επαρκή, ην έκτήσατο είτε έν τη Δημο
κρατία είτε έν έτερα τινι χώρα, διά περίοδον ενός 
τουλάχιστον £τους : 

Νοείται ωσαύτως δτι πας δστις, προ τής ενάρξεως τής 
"ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου— 

(α) ύπέβαλεν αΐτησιν διά νά παρακαθήση είς εξετάσεις 
εις τό Μέρος Ι καΐ II τών "Εξετάσεων Χημείας, τών 
καθοριζομένων ύπό τών Κανονισμών "Εξετάσεων 
Φαρμακευτικής τοϋ 1954, ή δι* έξαίρεσιν τ ο ύ τ ω ν ή 

(//) έπέτυχεν είς τό Μέρος Ι και II τών ώ ς άνω "Εξετάσεων 
ή έξηρέθη τούτων παρά τοϋ Συμβουλίου 

καΐ δστις άφοϋ, μετά τήν εναρξιν τής Ισχύος τοϋ παρόντος 
Νόμου καΐ αναλόγως τής περιπτώσεως— 

(i) ήθελεν ύποστή επιτυχώς το Μέρος Ι και II τών 
ώ ς άνω "Εξετάσεων ή ήθελε έξαιρεθή έκ τούτων 
παρά τοϋ Συμβουλίου καΐ ήθελεν τελικώς ύποστή 
επιτυχώς τό Μέρος III τών 'Εξετάσεων Γενικής 
Φαρμακευτικής, τών καθοριζομένων ύπό τών ώ ς 
άνω Κανονισμών ή 
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(ϋ) ήθελεν ύποστή επιτυχώς τό Μέρος III τώγ ώς 
ανω "Εξετάσεων, 

ήθελεν αποκτήσει τό δικαίωμα δπως έγγραφη ώς φαρμα
κοποιός δυνάμει τοΰ νϋν καταργουμένου υπό τοΰ πα
ρόντος άρθρου, άρθρου 9, θα δικαιούται, ανεξαρτήτους 
πάσης άλλης προβλέψεως, τοΰ παρόντος Νόμου, δ π ω ς 
οϋτως έγγραφη έάν, συμμορφωθείς προς τά ώ ς άνω, 
ήθελεν υποβάλει αΐτησιν έγγραφης ουχί βραδύτερον της 
31ης Δεκεμβρίου 1965. 
(2) Πάς φαρμακοποιός των "Ελληνικών ή Τουρκικών 

στρατιωτικών αποσπασμάτων, ή τοΰ Στράτου, τοΰ Ναυτικού 
ή της 'Αεροπορικής Δυνάμεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, τοΰ 
σταθμεύοντος έν τή Δημοκρατία, καθ*δν χρόνον υπηρετεί μέ 
πλήρη μισθόν, καΐ πάντες οι φαρμακοποιοί τών πλοίων, κατά 
τήν διάρκειαν της εκτελέσεως των καθηκόντων αυτών, θα 
δικαιούνται να ένασκώσι τήν φαρμακευτικήν χωρίς έγγραφήν 
μεταξύ τών μελών τών τοιούτων αποσπασμάτων, δυνάμεων, 
ή τοΰ πληρώματος τοΰ πλοίου και τών επιβατών. 

Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου ή έκφρασις 
«'Ελληνικά ή Τουρκικά Στρατιωτικά αποσπάσματα» σημαίνει 
τά 'Ελληνικά καΐ Τουρκικά αποσπάσματα τά προνοούμενα 
Οπό τοΰ άρθρου Ι τοΰ προσθέτου Πρωτοκόλλου αρ. Ι, τής 
Συνθήκης Συμμαχίας μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, 
τοΰ Βασιλείου τής 'Ελλάδος και τής Δημοκρατίας τής 
Τουρκίας, τής υπογραφείσης έν Λευκωσία τή 16η Αυγούστου 
I960.». 

8. Τό άρθρον 10 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται, ΚατΛργησις 
νοουμένου δ η ο θεσπισθείς δυνάμει τοΰ άρθρου τούτου Κανονισμός κ« ι έπι
'Εξετάσεων Φαρμακευτικής τοΰ 1954 θά παραμείνη έν ίσχύϊ ώς έάν ψυ 

έθεσπίζετο δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ύπό τους δρους και διά τους 
σκοπούς τής τελευταίας έν έδαφίω (Ι) τοΰ άρθρου 9 διαλαμβανομένης 
επιφυλάξεως, μέχρις ού ούτος άνακληθή. 

9. Τό άρθρον 12 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται κ«τάργη

καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου άρθρου :— &^Θ°° Τ? 

«Δασμός 12.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Έπιτροπήν T0JSc«"*f 
'EiuTD07tfic />  t i ν  s Γ e «■ ·ι " \ . · Ι Λ ~ \ Ν ό μ ο υ κ α ι 

K ls (εν τοις εφεξής άναφερομένην ω ς « Επιτροπή Ηθών») συγ <*νηκατΛ
κειμένην έξ επτά μελών, εξ ών τό εν θά είναι πρόσωπον δπερ στασις αυτού 
κέκτηται νομικήν έξάσκησιν, τά δέ λοιπά Εξ φαρμακοποιοί, διάνέου 

(2) Πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Ηθών διορίζεται τό 2χον 
νομικήν έξάσκησιν πρόσωπον , ο δέ διορισμός αύτοϋ γίνεται 

 τή είσηγήσει τοΟ Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας. 

(3) Ή "Επιτροπή 'Ηθών περιλαμβάνει τόσον φαρμακοποιούς 
ανήκοντας έν τή δημοσία υπηρεσία τής Δημοκρατίας, δσον 
καΐ φαρμακοποιούς ένασκοΰντας Ιδιωτικώς το επάγγελμα 
αυτών. 

(4) ΟΙ διορισμοί τών λοιπών μελών τής "Επιτροπής Ηθών, 
πλην τοΰ Προέδρου αυτής, γίνονται Οπό του" "Υπουργικού 
Συμβουλίου μετ* άκρόασιν εισηγήσεως γενομένης ύπό τοΟ 
"Υπουργού. 

(5) Ή 'Επιτροπή 'Ηθών συνέρχεται εις χρόνους καΐ τόπους 
καθοριζόμενους ύπό τοΟ Προέδρου, ό Πρόεδρος οέ όμοΟ μετά 
τοΟ ημίσεος άριθμοΰ τών λοιπών μελών συνιστά άπορτίαν. 

ΉΟών. 
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(6) Έν περιπτώσει Ισοψηφίας 6 Πρόεδρος κέκτηται επι
προσθέτως τής Ιδίας αύτοΟ ψήφου δευτέραν ή νικώσαν 
τοιαύτην. 

(7) Διαρκούσης τής έκ τής Δημοκρατίας απουσίας, ή τής 
ασθενείας ή τής έξ οίασδήποτε αίτιας άνικανότητος μέλους 
τινός τής 'Επιτροπής Ηθών, το Ύπουργικόν ΣυμβοΟλιον 
δύναται νά διορίση πάν πρόσωπον δπερ κέκτηται τά προ
σήκοντα δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου προσόντα ώς 
μέλος τής "Επιτροπής Ηθών διαρκούσης τής τοιαύτης απου
σίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(8) Τά μέλη τής 'Επιτροπής Ηθών ένασκοϋσι το λειτούρ
γημα αυτών διά περίοδον δύο ετών άπό του διορισμού αυτών, 
δύνανται δμως νά έπάναδιορισθώσι μετά τήν λήξιν τής 
θητείας αυτών : 

Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν κρίνη 
τούτο σκόπιμον, νά άνακαλέση καθ' οιονδήποτε χρόνον τον 
διορισμόν παντός τοιούτου μέλους. 

(9) Πάν μέλος τής 'Επιτροπής Ηθών δπερ δεν ανήκει είς 
τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν τής Δημοκρατίας, δύναται κατά 
πάντα χρόνον νά παραιτηθή τοϋ λειτουργήματος αύτοϋ, 
κοινοποιών τούτο εγγράφως είς τον Ύπουργόν. 

(10) Αί έξουσίαι τής 'Επιτροπής Ηθών δύνανται νά ένα
σκηθώσι και εάν ετι υφίσταται μεταξύ τών μελών αυτής οια
δήποτε χηρεύουσα θέσις. 

(11) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ή 
'Επιτροπή Ηθών δύναται νά έκδώση Κανονισμόν ρυθμίζοντα 
τά τής Ίδιας αυτής διαδικασίας γενικώς, ουδείς δμως τοιούτος 
Κανονισμός θά κέκτηται ίσχύν μέχρις ου έπικυρωθή υπό τοϋ 
'Υπουργικού Συμβουλίου* τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύ
ναται νά επικύρωση τον τοιούτον Κανονισμόν μετά ή άνευ 
τροποποιήσεων.». 

Τροποποίη
σ,ιςτόΟ 
άρθρου 20 
.του βασικοϋ 
Νόμου. 

10. Ή υποπαράγραφος (i) τής παραγράφου (γ) τοϋ εδαφίου (I) TC J 
άρθρου 20 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται οιά τής 
αντικαταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών» διά 
τής λέξεως «"Εφορος». 

ΤροπότίοΙη
σις τοΟ 
ώρθρόυ 29 
τοΟ. βασικοϋ 
Νόμου. 

I I . Τό άρθρον 29 τοϋ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
διά Τής έν τούτω ένθέσεως, αμέσως μετά τό εδάφιον (3), τών ακολούθων 
νέων εδαφίων άτινα θά άριθμώνται ώς εδάφια (4), (5), (6) καί (7):— 

«(4) ΑΙ δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου γενόμενοι 
αΐτήσεις παροχής αδείας θά γίνωνται έν ω τύπω ήθελεν εγκρίνει τό 
Συμβούλιον. 

(5) ΠρΙν ή έκδώση αδειαν ώς προνοείται έν έδαφίω (2) τοϋ παρόντος 
δρθρου, τό Συμβούλιον πρέπει νά πεισθή δτι ό αϊτών είναι πρόσωπον 
κατάλληλον διά τήν πώλησιν δηλητηρίων καί δτι τό οίκημα έν ώ οΰτος 
προτίθεται νά ενάσκηση τήν τοιαύτην έπιχείρησιν εΐναι οίκημα κατάλ
ληλον ττρός τοϋτο. 

(6) Τό Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση έκ παντός προσώπου δπερ 
έξάιτεΐται τήν εχδοσιν αδείας δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος 
ίιόθρόυ δπως ύποστή τοιαύτην έξέτασιν επί Τών διατάξεων τοϋ 
τταρόντος Νόμου ώς'τό Συμβούλιον, TQ έγκρίσέι τοΟ Ύπουργικοό 
Συμβουλίου, ήθελε διά Κανονισμοί) καθορίσει. 
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>iQiS£ioOTQ$ Κ,ανονισμός δύναται να npovofl :■*

■ (tt) βώ τδν; διορισμό ν έξςταστών οίτινες 0ά δίεξάγωσι τά£ εξετά

σεις διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος δρθρου* 
(β) δτι ουδείς δύναται νά γίνη δεκτός ώ ς υποψήφιος δι" οίανδή

ποτε τοιαύτην έξέτασιν έκτος έάν Ικανοποίηση τό Συμβούλιον 
δτι έλαβε τοιαύτην γενικήν μόρφωσιν ώ ς ήθελε καθορισθή 
έν τ ώ τοιούτω Κανονισμφ' 

(γ) δτι δέν θά χορηγήται άδεια ώ ς ή μνημονευομένη έν παρα
γράφω (α) τοΟ εδαφίου (2) τοΟ παρόντος άρθρου, είς olov
δήποτε πρόσωπον κατ* άκολουθίαν τοιούτων εξετάσεων, 
έκτος έάν τό πρόσωπον τοΟτο Ικανοποίηση τό Συμβούλιον 
δτι έλαβε τοιαύτην πρακτικήν έκπαΐδευσιν έν τ ω χειρισμώ καΐ 
πωλήσει δηλητηρίων, ώ ς τό Συμβούλιον ήθελε κρίνει επαρκή 
προς τούτο

(δ) διά τήν άκολουθητέαν κατά τήν διενέργειαν των τοιούτων 
εξετάσεων διαδικασίαν. 

(7) Τό Συμβούλιον δύναται νά άρνηθή τήν Μκδοσιν αδείας, ή νά άνα
καλέση τήν άδειαν παντός δστις, κατά τήν γνώμην αύτου, κρίνεται 
πρόσωπον άκατάλληλον διά τήν παροχήν αδείας διά λόγους αφορώντας 
εϊτε αυτόν τούτον προσωπικώς , είτε τό οίκημα αυτού" : 

Νοείται δτι πάν πρόσωπον ούτινος προσβάλλονται τά νόμιμα συμ
φέροντα ώ ς έκ της τοιαύτης αρνήσεως ή ανακλήσεως δύναται, εντός 
δέκα ήμερων άπό της κοινοποιήσεως είς αυτόν τής τοιαύτης αρνήσεως 
ή ανακλήσεως, νά έκκαλέση ταύτην ενώπιον του Υ π ο υ ρ γ ο ύ : 

Νοείται περαιτέρω δτι αί διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6) καί (7) 
του άρθρου 11 τοΰ παρόντος Νόμου, δεν θά έφαρμόζωνται έπί 
π ρ ο σ ώ π ω ν άτινα, κατά τήν εναρξιν τής ισχύος του παρόντος Νόμου, 
κατέχουσιν εγκυρον άδειαν έκδοθεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
Κεφ. 254, άρθρον 29 (Ι) (α), (2) (α).». 

.82. Τό άρθρον 31 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποΐη

διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής Ιατρικών Ύπηρε °ιςτου 

σιών» (έν τη πρώτη και δευτέρα γραμμή) διά τής λέξεως «Συμβούλιον». το
Ρο βασικού 

Νόμου. 
S3. Τό άρθρον 32 τοΟ βασικού Νόμου δϊά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίη

διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής Ιατρικών Ύπηρε σ ^ τ ο ° 
_  /' ~ ' ' ■> ι ' ~ \ < τ '  \ ' ί ι  η , ά ρ θ ρ ο υ 3 2 
σιων» (εν τη τρίτη, τέταρτη και ένατη γραμμή) δια της λέξεως «Συμβου τ ο

ρ
0£α σ ι κ ο 0 

λΐον». ' Νόμου. 
84. Τό άρθρον 33 τοΟ βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίη

διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής Ιατρικών Ύπηρε °ις
Λ

το° „0 
/ ι  '  \ * ι.  Ι Ι Ϊ ·ν η ' \ , Γ άρθρου 3 ϊ 

σιων» (έν τη πρώτη γραμμή) διά της λέξεως «Συμβούλιον», τοΟβασικοΟ 
Νόμου. 

15. Τό άρθρον 34 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίη
ώ ς έν τοΤς εφεξής :— σις too 

• άρθρου 34 
(α) αντικαθίστανται αϊ λέξεις «Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών» τοθβασ(κοθ 

(έν τη πρώτη γραμμή) διά τής λέξεως «Συμβούλιον»; καί Νόμου. 
(β) αντικαθίστανται αϊ λέξεις «Κυβερνήτης καί ή άπόφασις τοΟ 

Κυβερνήτου θά εϊναι τελική καί ανέκκλητος» διά τής λέξεως 
«Υπουργός» . 

86. Τό άρθρον 35 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίη

βιά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «Διευθυντής 'Ιατρικών Ύ π η  O I S T O 0 

ρ*φών* (έν τβ δ*υτέρ 9 γ ρ α μ μ ή δια τής λέξεως «'Υπουργός». * £ · & ! & . 
Νόμου. 
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ΤρόΐίόιϊοΙη
σις τοΟ 
άρθρου 40 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

ΤροποποΙη
σις τοΟ 
άρθρου 44 
τοΟ β«σικοΟ 
Νόμου. 

ΤροποποΙη
σις τοΟ 
άρθρου 45 
τοΟ βοχιικοΟ 
Νόμου. 

Επιφύλαξες. 

ί ϊ . Τό δρθρον 4β tod (ϊάσιΚοΰ Νόμου διά tdO ττέϊρδντος τρόττοποιεΐτάι 
διά τής ίκ τούτου διαγραφής των λέξεων «'Αγγλικά ή» (έν Tf| Τετάρτη 
γραμμή)· 

18. Τό άρθρον 44 τοΟ βασικού" Νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
διά τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «Κυβερνήτης» (έν τη πρώτη 
γραμμή) διά τής λέξεως «Υπουργός». 

19. Τό άρθρον 45 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
διά τής αντικαταστάσεως των λέξεων «Διευθυντής "Ιατρικών Υπηρε
σιών» (έν τή πρώτη καΐ δευτέρα γραμμή) διά τής λέξεως «Υπουργός». 

20. Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει 
τήν έγγραφήν οίουδήποτε φαρμακοποιού δστις κατά τήν έναρξιν τής 
Ισχύος του παρόντος Νόμου είναι εγγεγραμμένος δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ καταργηθέντος ύπό τοΰ παρόντος Νόμου άρθρου 9 του βασικού 
Νόμου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 4Α (2).) 

Ι. Δισκία άκετυλοσαλικυλικοϋ οξέος περιλαμβάνοντα άναβράζοντας 
ή διαλυτούς τύπους αυτών μη περιέχοντας έτερον ένεργόν συστα
τικόν τοΰ ώς εΐρηται οξέος (πλην τών απαιτουμένων ίνα κατα
στήσωσι τά δισκία άναβράζοντα ή διαλυτά) είτε ύπό οιονδήποτε 
έγγεγραμμένον έμπορικόν σήμα ή άλλην έπωνυμίαν. 

2. Διάλυμα Άκρίφλαβίνης. 
3. Κικινέλαιον. 
4. θειϊκόν Μαγνήσιον (Epsom Salt) περιλαμβάνον άναβράζοντα παρα

σκευάσματα αύτοϋ. 
5. Διάλυμα 'Υπεροξειδίου 'Υδρογόνου. 
6. "Ασθενές.Διάλυμα'Ιωδίου. 
7. Πορώδη "Εμπλαστρα (Porous Plasters). 
8> Δισανθρακικόν Νάτριον. 
9. Υγρά αντισηπτικά ή απολυμαντικά έν οΐς τό μόνον ένεργόν συστα

τικόν είναι χλώριομένη φαινόλη. 
10. Υγρά αντισηπτικά ή απολυμαντικά έν οΐς τό μόνον ένεργόν συστα

τικόν είναι τό cetrimtde ή οιοσδήποτε ετέρός κατιονΎικός παράγων 
δρών επί τής επιφανείας (cationic surface active agent). 

Έτυτίώθη έν τφ ΤυπογραφβΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛευκωσΙφ. 


