
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 559 της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ώ ς ό περί Φαρμάκων ("Ελεγχος Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόμος 

τοϋ 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι.-ΠΡΟΟίΜΪΟΝ 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Φαρμάκων Συνοπτικός 

("Ελεγχος Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόμος του 1967. τίτλος. 
2. :Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοϋ κειμέ Ερμηνεία, 

νου— 
«άδεια εμπορίας» περιλαμβάνει και προσωρινην άδειαν εμπορίας" 
«άντιβιοτικόν» σημαίνει οιανδήποτε άντιμικροβιακήν ούσίαν, πα

ραγομένην έκ βακτηριδίων, μυκήτων ή πρωτόζωων, οιονδήποτε πα
ράγωγον τοιαύτης ουσίας, ώς και πάσαν ούσίαν, αί χημικαι ιδιό
τητες της οποίας είναι αί αύται ή παρόμοιας φύσεως προς οιανδή
ποτε τοιαύτην άντιμικροβιακήν ούσίαν, ήτις Ομως δέν παράγεται 
έκ ζώντων οργανισμών, ούσα έν πάση περιπτώσει ουσία χρησιμο
ποιούμενη έν τή ειδική θεραπεία λοιμώξεων εις ανθρώπους ή ζωά" 

«άνώτατον ποσοστόν κέρδους» σημαίνει τό καθορισθέν, δυνάμει 
του άρθρου 21 τοϋ παρόντος Νόμου, δι' ελεγχόμενος ίατρικάς προ
μηθείας άνώτατον ποσοστόν κέρδους' 

«άπηγορευμένον ψαρμακευτικόν σκεύασμα» σημαίνει φαρμάκευ
τικόν σκεύασμα, δπερ ήθελε καθορισθή έν τω Πίνακι Ελεγχομένων 
Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, ώς άπηγορευμένον τοιούτο" 

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τόν Γενικόν Διευθυντήν του Υπουρ
γείου Υγείας" 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν" 
«δραστική φαρμακευτική ουσία» σημαίνει οιανδήποτε ούσίαν. 

ήτις προορίζεται δια θεραπευτικήν ή προφυλακτικήν χρήσιν ή προς 
διάγνωσιν, έπι ανθρώπων ή ζώων" 
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«εγγεγραμμένος», έν αναφορά προς ίατρόν, όδοντίατρον, φαρμα
κοποιόν, κτηνίατρον ή νοσοκόμον, σημαίνει έγγεγραμμένον ή έχον

Κεφ. 250 τ α ό:δειαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι των περί Έγγραφης 'Ιατρών, 
53τοθΐ96? π εΡ* ΈΥΥΡαΦΠζ 'Οδοντιάτρων, περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρί
Κεφ. 249 ων> π ε Ρ ι ' εγγραφής Κτηνιάτρων και περί Νοσοκομείας και Μαιευ
76τοθΐ962. τικής, αντιστοίχως, Νόμων' 
59τοθΐ962 «είσαγωγευς», εν αναφορά προς ίατρικας προμηθείας, σημαίνει 
Κεφ. 103 πρόσωπον, δπερ φέρει εντός της Δημοκρατίας τοιαύτας ίατρικάς 
Κεφ. 253 προμηθείας έξ οίασδήποτε ετέρας, έκτος της Δημοκρατίας κειμέ
ΐτοο 1962. ν η ς ) χ ώ ρ α ς . 

«έκτέλεσις συνταγής» σημαίνει την προμήθειαν φαρμάκου τινός 
βάσει οίασδήποτε συνταγής και συμφώνως προς ταύτην, έφ* δσον 
ή τοιαύτη συνταγή ήθελε δεόντως έκδοθή ύπό εγγεγραμμένου ια
τρού, εγγεγραμμένου οδοντιάτρου ή εγγεγραμμένου κτηνιάτρου* 

«έλεγχόμεναι ΙατρικαΙ προμήθειαι ή ύπηρεσίαι» σημαίνει οίανδή
ποτε ίατρικήν προμήθειαν ή ύπηρεσίαν ήτις ήθελε κηρυχθή ώς ελεγ
χομένη ή ύπό κανονισμόν δυνάμει του άρθρου 21 του παρόντος Νό
μου* 

«έλεγχόμενον φαρμακευτικόν σκεύασμα» σημαίνει οιονδήποτε 
φαρμακευτικόν σκεύασμα δπερ ήθελε περιλαμβάνεται έν τω Πίνακι 
Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, περιλαμβανομένων 
καΐ τών άπηγορευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, ώς καΐ 
παν φαρμακευτικόν σκεύασμα λογιζόμενον ώς τοιούτο δυνάμει 
τών διατάξεων του παρόντος Νόμου* 

«εμπορία», έν άναφορφ προς φαρμακευτικόν τι σκεύασμα, σημαί
νει τό καθισταν τοΰτο έμπορικώς διαθέσιμον έν τη Δημοκρατία διά 
τής κατασκευής ή είσαγωγής αϋτοΟ, τό δέ «έμπορεύεσθαι» ερμη
νεύεται αναλόγως' 

i «εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων» κέκτηται τήν έννοια ν, 
ήν άπέδωκε τω δρω τό άρθρον 2 του περί Φαρμακευτικής και Δη

Κεφ.254 λητηρίων Νόμου' 
«'Επιτροπεία Έλεγχου Τιμών Φαρμάκων» σημαίνει τήν καθιδρυο

μένην, δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, 
Έπιτροπείαν Έλεγχου Τιμών Φαρμάκων' 

«'Έφορος» σημαίνει τόν λειτουργόν δστις ήθελε διορισθή ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, ίνα άσκή καθήκοντα Εφό
ρου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου* 

«Ιατρικαί προμήθειαι» σημαίνει φάρμακα, φαρμακευτικά σκευά
σματα, νοσοκομειακόν έξοπλισμόν, Ιατρικόν έξοπλισμόν, οπτικούς 
φακούς, οπτικά δργανα, όδοντιατρικόν έξοπλισμόν και εργαλεία, 
όδοντιατρικάς προμηθείας, ταινίας ακτινογραφιών, άκτινολογικάς 
συσκευάς, άκτινολογικόν έξοπλισμόν, εργαστηριακά δργανα και 
έργαστηριακόν έξοπλισμόν' 

«'Ιατρικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό καθιδρυθέν, δυνάμει τών δια
Κεφ. 250 τάξεων του άρθρου 3 του περί Έγγραφης Ιατρών Νόμου, Ίατρι
3θτοθΐ959 κ ο ' ν Συμβούλιον' 

«καταναλωτής», έν αναφορά προς οίασδήποτε ίατρικάς προμη
θείας, σημαίνει πρόσωπον, δπερ αγοράζει ή άλλως άποκτα τοιαύ
τας Ίατρικάς προμηθείας, δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν πλην τοΰ 
προς βιομηχανίαν ή πώλησιν τοιούτου' 

«κατασκευαστής» σημαίνει παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν ασχολεί
ται, αυτοπροσώπως ή δι' έτερων, είς τήν κοπασκευήν τοιούτων Ια
τρικών προμηθειών* 
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«Κτηνιατρικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό καθιδρυθέν, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 3 τοΟ ταιρί Έγγραφης Κτηνιάτρων Νόμου, Κες>. 103. 
Κτηνιατρικόν Συμβούλιον' 

«λιανική πώλησις» σημαίνει τήν άπ* ευθείας είς τόν καταναλωτήν 
γενομ£νην ττώλησιν' 

«λιανοπώλης», έν αναφορά τιρός οιασδήποτε ίατρικάς προμηθεί
ας, σημαίνει πρόσωπον, ούτινος ή έπιχείρησις, ή μέρος της επιχει
ρήσεως, σύγκειται είς τήν πώλησιν τοιούτων ιατρικών προμηθειών 
είς τόν καταναλωτήν' 

«μεγίστη δυνατή τιμή» σημαίνει τήν καθορισθεΐσαν, δυνάμει του 
άρθρου 21 τοΟ παρόντος Νόμου, δι' έλεγχομένας ίατρικάς προμη
θείας, μεγίστην δυνατήν τιμήν' 

«Συμβούλιον Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων» σημαίνει τό καθι
δρυθέν, δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 3 του περί Φαρμακευτι
κής και Δηλητηρίων Νόμου, Συμβούλιον Φαρμακευτικής καί Δήλη Κεφ. 254 
τηρίων 59το0 1962. 

«Συμβούλιον Φαρμάκων» σημαίνει τό καθιδρυόμενον, δυνάμει 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, Συμβούλιον Φαρ
μάκων' 

«Συντονιστική Επιτροπεία Έλεγχου Ποιότητος καί Τιμών» ση
μαίνει τήν Έπιτροπείαν τήν καθιδρυθεΐσαν, δυνάμει του άρθρου 5 
του περί Εμπορευμάτων καί Υπηρεσιών (Κανονισμός καί *Έλεγ 32τοϋ 1962 
χος) Νόμου' 10το0 1963. 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Υπουργόν Υγείας* 
«Φαρμακευτικόν Σκεύασμα» σημαίνει σκεύασμα μιας ή πλειόνων 

δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, καί περιλαμβάνει— 
(i) χειρουργικάς απολινώσεις καί ραφάς' 

(ii) οιονδήποτε άπορροφητικόν ή προστατευτικόν ύλικόν) δυνάμε
νον να άπορροφηθή υπό τών ίστών του σώματος, δπερ ήθελε 
προσφέρεται προς χρήσιν είς χειρουργικάς εγχειρήσεις' 

(iii) οιονδήποτε χειρουργικόν έπιδεσμικόν ύλικόν 
(ίν) πασαν έτέραν ούσίαν, ήτις ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών 

γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμουι 
δεν περιλαμβάνει δμως καλλυντικά, φυσικά μεταλλικά ύδατα καί 
διαιτητικά σκευάσματα' 

«φάρμακον» π,εριλαμβάνει οιονδήποτε φάρμακον, ίατρικόν σκεύ
ασμα ή θεραπευτικήν ούσίαν* 

«φάρμακον χρήζον συνταγής» σημαίνει πάσαν ούσίαν, ήτις ήθελε 
περιληφθή έν τω Πίνακι Χρηζόντων Συνταγής Φαρμάκων' 

«χονδρική πώλησις» σημαίνει πασαν έτέραν πώλησιν, πλην τής 
προς τόν καταναλωτήν γενομένης τοιαύτης' 

«χονδροπώλης», έν αναφορά προς οίασδήποτε ίατρικάς προμηθεί
ας, σημαίνει πρόσωπον, ούτινος ή έπιχείρησις, ή μέρος τής επιχει
ρήσεως, σύγκειται είς τήν χονδρικώς γενομένην πώλησιν τοιούτων 
Ιατρικών προμηθειών. 

Μέρος Ι Ι.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
3.—(1) Καθιδρύεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Συμ Συμβούλιον 

βούλιον Φαρμάκων, συγκείμενον έκ— βαρμόχων. 
(α) του Γενικού Διευθυντού, ως έκ της θέσεως αύτου (ex officio)' 
(β) του Κυβερνητικού Χημικού, ώς έκ τής θέσεως αύτου (ex 

officio)' 
(γ) του 'ΛρχιφαρμακοποιοΟ, ώς έκ της θέσεως αύτου (ex officio)* ■ 
(δ) δύο εγγεγραμμένων Ιατρών παρά τη δημοσία υπηρεσία της 

Δημοκρατίας, διοριζομένων ύπό του Υπουργικού Συμβουλί
ου' 
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(ε) ενός εγγεγραμμένου κτηνιάτρου -παρά τή δημοσία υπηρε
σία της Δημοκρατίας, διοριζομένου υπό τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου' 

(στ) δύο εγγεγραμμένων ιατρών, ασκούντων Ιδιωτικώς το επάγ
γελμα αυτών, διοριζομένων ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβου
λίου κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως τών οικείων 
οργανώσεων 

(ζ) τριών φαρμακοποιών, ασκούντων ιδιωτικώς το επάγγελμα 
αυτών, διοριζομένων ύπό τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου κα
τόπιν συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως τών οικείων οργα
νώσεων. 

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου Φαρμάκων εϊναι ό Γενικός Διευθυν
τής ·· ̂  

Νοείται δτι έν περιπτώσει απουσίας έκ της Δημοκρατίας, ασθενείας 
ή της έξ οιασδήποτε αιτίας άνικανότητος του Γενικού Διευθυντού, ό 
Υπουργός δύναται νά διορίζη οιονδήποτε τών μελών του Συμβουλίου 
Φαρμ,άκων ώς Πρόεδρον αυτού διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας, 
ασθενείας ή άνικανότητος. 

(3) Τό Συμβούλιον Φαρμάκων συνέρχεται είς τόπους και χρόνους 
καθοριζόμενους υπό του Προέδρου, ό Πρόεδρος δέ και πέντε τών λοι
πών μελών συνιστώσιν άπαρτίαν. 

(4) Έ ν περιπτώσει Ισοψηφίας ό Πρόεδρος κέκτηται, επιπροσθέτως 
της Ιδίας αύτου ψήφου, δευτέραν ή νικώσαν τοιαύτην. 

(5) Διαρκούσης της απουσίας έκ της Δημοκρατίας, ασθενείαςή της 
έξ οιασδήποτε αιτίας άνικανότητος μέλους τινός τοΰ Συμβουλίου Φαρ
μάκων, 6 Υπουργός δύναται νά διορίζη οιονδήποτε πρόσωπον, δπερ 
κέκτηται τά αναγκαία δυνάμει του παρόντος άρθρου προσόντα, ώς 
μέλος του Συμβουλίου διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας, ασθενείας 
ή άνικανότητος. 

\ (6) Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου Φαρμάκων, πλην του Γενικού Διευ
θυντού, του Κυβερνητικού Χημικού και τοΟ Άρχιφαρμακοποιοΰ, 
ένασκοΰσι τό λειτούργημα αυτών διά περίοδον δύο ετών άπό του διο
ρισμού των, δύνανται όμως νά έπαναδιορισθώσι μετά την λήξιν της 
θητείας αυτών : 

Νοείται δτι τό Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν κρίνη τούτο 
σκόπιμον, νά άνακαλέση καθ' οιονδήποτε χρόνον τόν διορισμόν παν
τός τοιούτου μέλους. 

(7) Πάν μέλος του Συμβουλίου Φαρμάκων, δπερ δέν ήθελεν ανήκει 
είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν της Δημοκρατίας, δύναται κατά πάντα 
χρόνον νά παραιτηθή της θέσεως αυτού, κοινοποιών τούτο εγγράφως 
εϊς τόν Υπουργόν. 

(8) Αι έξουσίαι του Συμβουλίου Φαρμάκων ενασκούνται καΐ έάν 
^τι υφίσταται μεταξύ τών μελών αύτου οίαδήποτε χηρεύουσα θέσις. 

(9) Αί έξουσίαι και τά καθήκοντα του Συμβουλίου Φαρμάκων δύ
νανται, τηρουμένων τών οδηγιών, ας ήθελε τούτο εκδώσει, νά ένα
σκώνται ύπό του Εφόρου. 

(10) Τό Συμβούλιον Φαρμάκων ρυθμίζει τήν Ιδίαν αύτου διαδικα
σίαν. 

Μέρος II Ι.ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
Πΐνσξέλεγ 4.—(1) Ό Υπουργός οφείλει όπως, τό ταχύτερον δυνατόν άπό της 
χομένωνΦαρ ενάρξεως της Ισχύος του Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου, μερι
Σκευ^άτ ^^^Ώ * ν α το Συμβούλιον Φαρμάκων έτοιμάση και ύποβάλη αύτω Π(' 

κευασμ των. ν α κ α περιέχοντα πασαν ούσίαν, ήτις ήθελε λογίζεται έλεγχόμενον 
φαρμακευτικόν σκεύασμα διά τους σκοπούς τοΰ Μέρους τούτου τοΰ 
παρόντος Νόμου. 
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(2) Κατά την παρασκευήν τοΰ ώς είρηται Πίνσκος λαμβάνεται, έν 
άλλοις, υπ' δψιν και το σκόπιμο ν της εξασφαλίσεως προσήκοντος κα'ι 
επαρκούς ελέγχου έπϊ τών έν τοΓς εφεξής σκευασμάτων, 'ίνα οϋτω δια
κριβωθή ή γνησιότης, οραστικότης, τοξικότης, ενέργεια και παρενέρ
γεια τούτων, πριν ή' ταΰτα τεθώσιν εις τήν άγοράν προς χρήσιν υπό 
του κοινοΰ : 

(i) φαρμακευτικά σκευάσματα, ών ή γνησιότης η δραστικότης δέν 
δύναται νά δοκιμασθή επαρκώς δια χημικών μέσων' 

(ii) φαρμακευτικά σκευάσματα κρινόμενα επικίνδυνα εις τήν ύγει
αν, έφ' δσον ήθελον χρησιμοποιηθή άνευ τών ενδεικνυομένων 
μέτρων ασφαλείας' 

(iii) ιδιοσκευάσματα" 
(ίν) νέα φαρμακευτικά σκευάσματα' 
(ν) παν έτερον σκεύασμα, δπερ ήΟελεν εκάστοτε καθορισθή διά 

Κανονισμών δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου γενομένων. 
(3) Όσάκις τό Συμβούλιον Φαρμάκων κρίνει δτι, έν τω συμφέροντι 

της δημοσίας υγείας, ενδείκνυται ή ολοσχερής άπαγόρευσις της εμπο
ρίας οιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος, δύναται νά καθορίζη 
τούτο έν τω Πίνακι ώς «άπηγορευμένον φαρμακευτικόν σκεύασμα». 

(4) Ό Υπουργός οφείλει δπως έξετάζη πάραυτα τον ύποδαλλόμε
νον αύτώ ύπό τοΟ Συμβουλίου Φαρμάκων Πίνακα, δύναται δέ νά έπι
κυροΐ τούτον, τροποποιημένον ή μή, ώς ήθελεν εκάστοτε κρίνει σκό
πιμον, διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι, όσάκις ό 'Υπουργός προτίθεται νά επικύρωση τόν Πί
νακα έπιφέρων ώρισμένας τροποποιήσεις, οδτος οφείλει δπως πληρο
φορή τό Συμβούλιον Φαρμάκων περί τών σκοπουμένων τροποποιή
σεων και παρέχη τούτω εϋλογον δυνατότητα υποβολής τών έπι τούτω 
παρατηρήσεων του Συμβουλίου' οΰτος οφείλει ωσαύτως δπως, πριν 
ή τελικώς επικύρωση τόν Πίνακα, λαμβάνη υπ'δψιν τάς ούτω γενομέ
νας παρατηρήσεις του Συμβουλίου. 

(5) Ό Υπουργός δύναται εκάστοτε, μετά γνωμοδότησιν ή τί) συ
στάσει του Συμβουλίου Φαρμάκων, νά τροποποιή τόν είρημένον Πίνα
κα, διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι της 

.Δημοκρατίας. 
(6) Ό ώς ε'ίρηται Πίναξ ή οιοσδήποτε τροποποιημένος ή μεταγε

νέστερος τοιούτος, δστις ήθελεν εκάστοτε τελεΐ έν Ισχύ'^ αναφέρεται 
έν τω παρόντι Νόμω ώς «Πίναξ 'Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευ
ασμάτων». * 

5.—(1) "Αμα τή παρόδω ένξ μηνών άπό της έν τή έπισήμω έφημερίδι «Εγγραφή 
της Δημοκρατίας δημοσιεύσεως του Πρώτου Πίνακος Ελεγχομένων έπϊ ifi έμπο
Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, δστις ήθελε δημοσιευθή μετά τήν ρΐρφοφμα
εναρξιν της ισχύος τοΰ Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου, και άμα ^^^&τω 
τή παρόδω τριών μηνών άπό της έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας δημοσιεύσεως ενός έκαστου μεταγενεστέρου.Πίνακος 'Ελεγ
χομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, ούδεις δύναται κατά νόμον 
νά έμπορεύηται οίονδήποτε έλεγχόμενον φαρμακευτικόν σκεύασμα, 
έκτος έάν εΐναι κάτοχος αδείας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς 
«άδεια εμπορίας») εκδοθείσης ύπό του Συμβουλίου Φαρμάκων δυνά
μει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ή άδεια εμπορίας τελεΐ έν ίσχύϊ διά καθωρισμένην τινά περί
οδον, δύναται δμως εκάστοτε νά άνανεουται διά τήν αυτήν χρονικήν 
περίοδον' ή ισχύς τής αδείας δυνατόν νά εκτείνεται έπι παντός ελεγ
χομένου φαρμακευτικού σκευάσματος, ή έφ' ενός ή πλειόνων ειδικώς 
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καθοριζομένων έν τη αδεία, ήτις εκδίδεται ύπό τους εκάστοτε καθορι
ζόμενους δρους. Δυνατόν νά καθορισθή δτι άδεια τις εμπορίας κέ
κτηται άπεριόριστον χρονικήν ίσχύν. 

(3) Έκαστη άδεια εμπορίας καταχωρείται έν Βιβλίω (κληθησο
μένω «Βιβλίον Άδειων Εμπορίας») τηρουμένω παρά τω Ύπουργείω 
'Υγείας, και φέρει αΟξοντα αριθμόν. 

(4) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
ουδείς δύναται κατά νόμον νά έμπορεύηται άπηγορευμένον φαρμα
κευτικόν σκεύασμα, δέν είναι δέ δυνατή ή παροχή αδείας εμπορίας 
άναφορικώς προς οίονδήποτε τοιούτο σκεύασμα. 

Αίτησις 6.—(1) ΑΙ αΐτήσεις εκδόσεως ή ανανεώσεως άδειων εμπορίας άπευ
έκδόοεως θύνονται προς τό Συμβούλιον Φαρμάκων, υποβάλλονται δέ— 
εμπορίας ( α ) ^ν Ίΐ\ περιπτώσει φαρμακευτικών σκευασμάτων κατασκευ

αζόμενων έν τη Δημοκρατία, ύπό του κατασκευαστου αυτών' 
και 

(β) έν τη περιπτώσει αλλοδαπών φαρμακευτικών σκευασμάτων, 
ύπό εξουσιοδοτημένου διά τήν είσαγωγήν αυτών αντιπρο
σώπου. 

(2) Αί αίτήσεις εκδόσεως ή' ανανεώσεως άδειων εμπορίας δέον 
δπως περιβέβληνται τόν καθωρισμένον τύπον και συνοδεύωνται ύπό 
δειγμάτων του σκευάσματος, είς δ άφορα" ή αίτησις, ώς και ύπό των 
εκάστοτε καθοριζομένων εκθέσεων, κλινικών ερευνών, αναλύσεως, 
περί τάς μεθόδους αναλύσεως, καΐ ύπό έτερων, εκάστοτε καθοριζο
μένων έγγραφων ή στοιχείων. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «άλλοδαπόν φαρμα
κευτικόν σκεύασμα» σημαίνει οίονδήποτε φαρμακευτικόν σκεύασμα 
φερόμενον εντός της Δημοκρατίας έξ οΙουδήποτε έτερου, έκτος της 
Δημοκρατίας κειμένου, τόπου. 

| (4) Πας, δστις ήθελεν άξιοι δτι είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω
πος αλλοδαπού τίνος οϊκου, δέον δπως άπευθύνηται δι' αίτήσεως αύ
του* προς τό Συμβούλιον Φαρμάκων υποβάλλων τούτω και έγγραφα 
στοιχεία άποδεικνύοντα τόν τοιούτον ίσχυρισμόν τό Συμβούλιον, έφ* 
δσον ήθελε πεισθή διά τό αληθές του τοιούτου Ισχυρισμού, εκδίδει 
τω αίτουντι πιστοποιητικόν έμφαΐνον δτι οδτος εΐναι ό εξουσιοδοτη
μένος αντιπρόσωπος του έν λόγω οίκου. Νοείται δτι, τη αιτήσει του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αλλοδαπού φαρμακευτικού σκευά
σματος, ή άδεια εμπορίας του τοιούτου σκευάσματος δυνατόν νά μετα
βιβασθή είς παν πρόσωπον, δπερ ό εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
ήθελε κατονομάσει ώς άποκλειστικόν διανομέα αύτου έν τη Δημοκρα
τία, καθ' δσον άφορα εις τό τοιούτο σκεύασμα, και έάν έτι ή είσαγωγή 
αύτου διενεργήται πάντοτε μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ
που. 

7.—(1) Τό Συμβούλιον Φαρμάκων προβαίνει, τό ταχύτερον δυνα
τόν, έν πάση δέ περιπτώσει ουχί βραδύτερον των τριών μηνών άπό της 
υποβολής αυτής, είς τήν έξέτασιν έκαστης αίτήσεως εκδόσεως ή ανα
νεώσεως αδείας εμπορίας, έν ώ τρόπω ήθελεν εκάστοτε καθορισθή. 
Δυνατόν νά καθορισθή δτι ή αίτησις— 

(i) δυνατόν νά παραπεμφθή προς προκαταρκτικήν έξέτασιν είς 
ύπεπιτροπήν συγκειμένην έκ τριών τουλάχιστον προσώπων, 
διοριζομένων ύπό του Συμβουλίου Φαρμάκων έκ τών ιδίων 
αύτου μελών, ή έξ έτερων επιστημόνων, ή μερικώς έκ τών 
Ιδίων του Συμβουλίου μελών και μερικώς έξ έτερων επιστη
μόνων, ώς τό Συμβούλιον Φαρμάκων ήθελεν εκάστοτε κρίνει 
άναγκαΤον* 

•Εξέτασις 
αιτήσεων. 
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(ϋ) μή συνάδουσα προς τάς προνοίας των Κανονισμών δύναται 
να άπορριφθή ώς απαράδεκτος. 

(2) Έάν τό Συμβούλιον Φαρμάκων εξεύρω δτι— 
(α) αϊ έρευναι, εις ας άφορώσιν α'ι συμφώνως τω έδαφίω (2) του 

άρθρου 6 ή' οίωδήποτε Κανονισμω δυνάμει του παρόντος Μά
μου γενομένω, ύποβαλλόμεναι τω Συμβουλίω Φαρμάκων 
εκθέσεις, δεν περιλαμβάνουσιν επαρκείς δοκιμάς γενομένας 
δι* δλων τών μεθόδων, αϊτινες ευλόγως δύνανται νά έφαρμο
σθώσιν, ίνα καταδειχθή κατά πόσον τό φαρμακευτικόν σκεύ
ασμα, είς δ άφορα ή αίτησις, είναι ασφαλές προς χρησιν ύπό 
τους δρους τους καθοριζόμενους ή' υποδεικνυόμενους υπό της 
σκοπούμενης διά τό σκεύασμα έτικέττας· 

(β) τά αποτελέσματα τών γενομένων δοκιμών καταδεικνύουσιν 
δτι τό τοιούτο φαρμακευτικόν σκεύασμα δέν εΤναι ασφαλές 
προς χρησιν ύπό τους τοιούτους δρους" 

(γ) αϊ μέθοδοι, ώς καΐ ό έλεγχος και τά μέσα, ατινα ήθελαν χρη
σιμοποιηθή διά την κατασκευήν, έπεξεργασίαν καΐ συσκευα
σίαν τού τοιούτου φαρμακευτικού σκευάσματος είναι ανεπαρ
κή διά την διατήρησιν της ταυτότητος, δραστικότητος, ποιότη
τος και γνησιότητος αύτου" 

(δ) τά υποβληθέντα τω Συμβουλίω Φαρμάκων μετά της αίτήσε
ως στοιχεία, ή οιαδήποτε έτερα στοιχεία ενώπιον αύτου άφο
ρώντα εις τό τοιούτο σκεύασμα, εΐναι ανεπαρκή ίνα τό Συμ
βούλιον άποφασίση έάν τό άνω σκεύασμα είναι ασφαλές προς 
χρησιν ύπό τους δρους τους καθοριζόμενους ή υποδεικνυόμε
νους ύπό της σκοπούμενης διά τό σκεύασμα έτικέττας" 

(ε) τά υποβληθέντα αύτώ μετά της αίτήσεως στοιχεία ή οΙαδή
ποτε έτερα στοιχεία ενώπιον αύτου άφορώντα είς τό τοιούτο 
σκεύασμα, δέν παρέχουσιν ουσιώδη άπόοειξιν του γεγονότος 
δτι τό φαρμακευτικόν σκεύασμα θά έχη τήν ένέργειαν, ήν 
τούτο φέρεται ή παρίσταται ώς έχον ύπό τους δρους χρήσε
ως τους καθοριζόμενους ή υποδεικνυόμενους ύπό της σκοπού
μενης διά τό σκεύασμα έτικέττας' 

(στ) βάσει απάντων τών ουσιωδών γεγονότων, ή τοιαύτη έτικέττα 
είναι ψευδής ή δύναται νά άγάγη είς πλάνην διά τι στοιχεΐον' 

(ζ) δι' έ'τερόν τίνα λόγον, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, δέν 
ενδείκνυται ή παροχή της αίτουμένης αδείας εμπορίας, 

τό Συμδούλιον Φαρμάκων απορρίπτει τήν γενομένην αϊτησιν εκδό
σεως ή. ανανεώσεως αδείας εμπορίας : 

Νοείται δτι πάν πρόσωπον, ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα παρα
βλάπτονται ώς έκ της τοιαύτης αρνήσεως παροχής ή ανανεώσεως α
δείας, δύναται νά έκκαλέση ταύτην ενώπιον του Υπουργού εντός τρι 
άκοντα ήμερων, άφ' ής ήθελε κοινοποιηθή τούτω ή οίκεία άπόφασις. 

(3) Τό Συμβούλιον Φαρμάκων, έφ' δσον ήθελε πεισθή δτι ουδείς 
τών καθοριζομένων έν έδαφίω (2) λόγων αρνήσεως παροχής ή ανα
νεώσεως αδείας εμπορίας συντρέχει, εκδίδει ή άνανεοΐ, τή καταβολή 
του νενομισμένου τέλους, και ύπό τους εκάστοτε καθοριζόμενους 
δρους, τήν αίτουμένην άδειαν εμπορίας. 

(4) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν τήν τεθειμένην τω παρόντι έδαφίω, τό Συμ
βούλιον Φαρμάκων χορηγεί άδειαν εμπορίας άναφορικώς προς παν 
απόθεμα φαρμακευτικού σκευάσματος, δπερ ήθελε κηρυχθή έλεγχό
μενον φαρμακευτικόν σκεύασμα, δπερ ώς ήθελε τό Συμβούλιον πει
σθή, εισήχθη, έφορτώθη ή παρηγγέλθη πρό τής έν τή έπισήμω έφημε
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ρίδι της Δημοκρατίας δημοσιεύσεως του Πίνακος Ελεγχομένων Φαρ
μακευτικών Σ κευασμάτων, δυνάμει ούτινος το άνω σκεύασμα έκηρύ
χθη ώς έλεγχόμενον τοιούτο : ' ' 

Νοείται δτι ή Ισχύς της τοιαύτης άδειας δέν εκτείνεται πέραν των 
δώδεκα μηνών, έκτος έάν αϋτη ήθελεν άνανεωθή συμφώνως ταΐς δια
τάξεσι του παρόντος Νόμου' νοείται ωσαύτως δτι ουδεμία άδεια χορη
γείται άναφορικώς προς άπηγορευμένον φαρμακευτικόν σκεύασμα. 

"Ανάκλησις 
f) αναστολή 
άδειας 
εμπορίας. 

8.—(1) Μετά προσήκόυσαν γνωστοποίησιν της προς τούτο προθέ
σεως αύτου καΐ εϋλογον δυνατότητα ακροάσεως του αδειούχου, τό 
Συμβούλιον Φαρμάκων δύναται νά άνακαλέση ή άναστείλη, δια χρο
νικήν περίοδον καθοριζομένην κατά τό δοκούν, την Ισχύν αδείας εμπο
ρίας* ή τοιαύτη άνάκλησις ή αναστολή δυνατόν νά αναφέρεται εις 
άπαντα τά σκευάσματα έΐς α άφορα ή σχετική άδεια, ή είς ένα ή πλεί
ονα τούτων' τό Συμβούλιον Φαρμάκων πράττει οϋτω έφ' δσον ήθελεν 
εξεύρει δτι— 

(α) 6 αδειούχος παρέλειψε νά συμμορφωθή προς τους δρους, ύφ' 
οϋς παρεσχέθη ή άδεια εμπορίας, ή προς τους δυνάμει του 
παρόντος Νόμου γενομένους Κανονισμούς' 

(δ) ή κλινική ή έτερα πεΐρα, δόκιμα! ή £τερα επιστημονικά δε
δομένα δεικνύουσιν δτι τό τοιούτο φαρμακευτικόν σκεύασμα 
δέν είναι ασφαλές προς χρήσιν ύπό τους δρους χρήσεως, ύφ' 
οΟς ή άδεια παρεσχέθη" 

(γ) νέα στοιχεία κλινικής πείρας, μή περιληφθέντα έν τη αιτήσει 
εκδόσεως της τοιαύτης άδειας, η διατεθέντα τω Συμβουλίω 
Φαρμάκων εΙμή μετά"τήν έκδοσιν της άδιίας, ή δόκιμα! γενό
μεναι διά νέων μεθόδων, ή δόκιμα! διά μεθόδων, αϊτινες δέν 
έθεωρήθησαν ώς ευλόγως' εφαρμόσιμοι δτε ή τοιαύτη άδεια 
παρεσχέθη, εκτιμώμενα όμου μετά τών στοιχείων, άτινα τό 
Συμβούλιον Φαρμάκων εΤχεν είς τήν διάθεσιν αύτου δτε πα
ρείχετο ή άδεια, δεικνύουσιν δτι τό τοιούτο φαρμακευτικόν 
σκεύασμα δέν εΤναι ασφαλές προς χρήσιν ύπό τους δρους 
χρήσεως, ύφ' οϋς εξεδόθη ή άδεια εμπορίας' 

(δ) νέα στοιχεία τεθέντα ενώπιον αύτου άναφορικώς προς τό τοι
ούτο φαρμακευτικόν σκεύασμα, εκτιμώμενα ομού μετά τών 
στοιχείων, άτινα εΐχεν είς τήν διάθεσιν αύτου δτε έχορηγεΐτο 
ή άδεια εμπορίας, δέν παρέχουσιν ουσιώδη άπόδειξιν του γε
γονότος δτι τό φαρμακευτικόν τούτο σκεύασμα θά έχη τήν 
ένέργειάν, ήν τούτο φέρεται ή παρίσταται ώς ^χον ύπό τους 
δρους χρήσεως τους καθοριζόμενους ή υποδεικνυόμενους ύπό 
της τεθειμένης έπ! του σκευάσματος έτικέττας' 

(ε) βάσει νέων στοιχείων τεθέντων ενώπιον αυτού, εκτιμώμενων 
όμου μετά τών προσαχθέντων ενώπιον αύτου στοιχείων δτε 
έχορηγεΐτο ή άδεια, ή έτικέττα ην τό τοιούτο σκεύασμα φέρει, 
βάσει δικαίας εκτιμήσεως απάντων τών ουσιωδών γεγονότων, 
είναι ψευδής ή δυνατόν νά άγάγη είς πλάνην άναφορικώς 
προς οιονδήποτε στοιχεΐον, και δέν διορθουται εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος από της λήψεως έγγραφου ειδοποιή
σεως τοΟ Συμβουλίου Φαρμάκων, καθοριζούσης επακριβώς 
τό καταγγελλόμενον ζήτημα' 

(στ) τό φαρμακευτικόν σκεύασμα συνάδει, ή δέν συνάδει πλέον 
προς τό δείγμα, τά έγγραφα ή λοιπά στοιχεία, άτινα υπεβλή
θησαν μετά της αίτήσεως' ή 

(ζ) δι* Ετερον τίνα λόγον, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, επι
βάλλεται άνάκλησις ή αναστολή της Ισχύος αδείας τινός 
εμπορίας. 
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(2) Πάσα, δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου γενομένη άνάκλησις ή 
αναστολή ισχύος άδειας τινός εμπορίας εκθέτει και τά πραγματικά 
γεγονότα έφ' ών αυτή εδράζεται. 

(3) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι ΓΗόμω διαλαμβανομένου— 
(α) ό 'Υπουργός δύναται νά άνακαλέση ή άναστείλη, δι' ήν περί

οδον ήθελε κρίνει άναγκαΐον, τήν ίσχύν άδειας εμπορίας, άφο
ρώσης εις οιονδήποτε έλεγχόμενον φαρμακευτικόν σκεύα
σμα, έφ' δσον ούτος ήθελεν ίκανοποιηθή δτι υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος δια τήν δημοσίαν ύγείαν* 

(β) ή άδεια εμπορίας, ή άφορώσα ε'ίς τι έλεγχόμενον φαρμακευ
τικόν σκεύασμα, ανακαλείται αυτομάτως, έφ' δσον τό έν λό
γω σκεύασμα ήθελε καταστή άπηγορευμένον τοιούτο. 

9.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομέ
νου, τό Συμβούλιον Φαρμάκων δύναται νά παράσχη προσωρινήν άδει ag°°°ptvil 

αν εμπορίας, έφ' δσον ήθελε κρίνει δτι ή άμεσος εμπορία ελεγχομένου εμπορίας, 
τινός φαρμακευτικού σκευάσματος εΐναι ουσιώδης έν τω συμφέροντι 
της δημοσίας υγείας, και ό κατασκευαστής αύτοΟ άνεγνωρισμένως 
χαίρει εκτιμήσεως. 

(2) "Αδεια παρασχεθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου εξακολου
θεί οδσα έν ίσχύϊ δια τήν καθωρισμένην περίοδον, ήτις έν ουδεμία περι
πτώσει υπερβαίνει τους δώδεκα μήνας* τό Συμβούλιον Φαρμάκων κέ
κτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως άνανεοΐ ταύτην άπαξ, δι' έτέραν 
περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας. 

(3) "Αδεια παρασχεθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου δυνατόν 
νά έκδοθή ύπό δρους καθοριζόμενους ύπό του Συμβουλίου Φαρμάκων 
κατά τό δοκούν, περιλαμβανομένων και δρων άφορώντων είς τήν άνά
κλησιν ή άναστολήν τής Ισχύος αυτής. 

(4) Έκαστη προσωρινή άδεια εμπορίας, παρεχομένη δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταχωρείται έν βιβλίω (κληθησο· 
μένω «Βιβλίον Προσωρινών 'Αδειών Εμπορίας») τηρουμένω παρά 
τω Ύπουργείω Υγείας, φέρει δέ αϋξοντα αριθμόν. 

10.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ά 'Επιγραφή 
πάντων των δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, ου έλενχομένων^ 
δεις δύναται κατά νόμον νά προβαίνη είς τήν προμήθειαν οιουδήποτε ^^σιιύπων'* 
ελεγχομένου φαρμακευτικού σκευάσματος, έκτος έάν τό περιέχον τό 
σκεύασμα δοχεΐον φέρη έτικέτταν άναγράφουσαν— 

(α) τήν όνομασίαν του φαρμακευτικού σκευάσματος* 
(β) τό δνομα καΐ τήν διεύθυνσιν του κατασκευαστου* 
(γ) έν τη περιπτώσει αντιβιοτικών, αντιγόνων, τοξινών, άντιτο

ξινών, ινσουλίνης, ορρών, εμβολίων και οιωνδήποτε έτερων 
παρόμοιας φύσεως ή αναλόγων ουσιών, ώς και ετέρων κα
θωρισμένων ουσιών, τήν ήμερομηνίαν μέχρι τής οποίας δύνα
ται τις νά αναμένη δτι ή τοιαύτη ουσία, φυλαττομένη ύπό κα
ταλλήλους δρους, θά διατήρηση τήν δραστικότητα αυτής, ώς 
και τάς προφυλάξεις, αΐτινες εΐναι άναγκαΐαι ίνα ή τοιαύτη 
ουσία διαφύλαξη τάς Ιδιότητας αυτής μέχρι τής δεικνυομέ
νης έπί τής έτικέττας ημερομηνίας* 

(δ) τά δραστικά συστατικά και τήν κατά προσέγγισιν έκατοστι
αίαν αναλογίαν ή ποσότητα ενός εκάστου τοιούτου συστατι
κού περιεχομένου έν τω φαρμακευτικό) σκευάσματι' ένή περι
πτώσει τό φαρμακευτικόν σκεύασμα σύγκειται έξ άριθμοΰ χω
ριστών δόσεων άύτού, ε'ίτε τήν κατά προσέγγισιν έκατοστιαί
αν αναλογίαν ή ποσότητα ώς έν τοις ανωτέρω, ε'ίτε τήν κατά 
προσέγγισιν ποσότητα έκαστου τών συστατικών τών περιεχο
μένων έν έκαστη τοιαύτη δόσει' 
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(ε) οδηγίας χρήσεως' 
(στ) τον αϋξοντα αριθμόν και την ήμερομηνίαν της αντιστοίχου 

αδείας εμπορίας, ώς τα στοιχεία ταύτα ήθελον είναι κατακε
χωρημένα έν τω οίκείω Βιβλίω, τω τηρουμένω δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου' 

(ζ) τήν ποσότητα του περιεχομένου έν έκάστω δοχείω σκευάσμα
τος, κατά βάρος, δγκον ή αριθμόν, αναλόγως της περιπτώ
σεως* 

(η) τοιαύτα έτερα στοιχεΐαι ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή : 
Νοείται δτι, οσάκις δέν είναι πρακτικώς έφικτόν, δπως άπαντα τα 

καθοριζόμενα έν τω παρόντι έδαφίω στοιχεία αναγράφονται έπι της 
έτικέττας, τη έγκρίσει τοΟ Συμβουλίου Φαρμάκων εΐναι δυνατόν τα 
έν παραγράφω (ε) καθοριζόμενα τοιαΟτα νά παρέχωνται έπι φυλλα

. δίου τιθεμένου έν τη συσκευασία, του γεγονότος τούτου αναγραφομέ
νου έπι της έτικέττας : 

Μοεΐται περαιτέρω δτι το Συμβούλιον Φαρμάκων, έφ' δσον ήθελε 
πεισθή δτι ή δραστικότης οιουδήποτε ειδικού σκευάσματος έκ των 
μνημονευομένων έν παραγράφω (γ) ανωτέρω, ούδεμίαν υφίσταται 
βλάβην ώς έκ της παρόδου του χρόνου, δύναται νά άπαλλάξη τούτο 
της υποχρεώσεως προς άναγραφήν της ημερομηνίας, ώς προνοείται 
έν τη είρημένη παραγράφω. 

Έπιψύλαζις. 11 . Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων δύναται νά 
τύχη τοιαύτης ερμηνείας ώστε νά άπαγορευθή ή πώλησιςι διανομή 
ή προμήθεια οιουδήποτε ελεγχομένου φαρμακευτικού σκευάσματος, 
υφ' οιουδήποτε προσο^που δπερ, δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρ

Κεψ. 254 μακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, κέκτηται τό δικαίωμα πωλήσεως, 
59τοΰΐ962. διανομής ή προμηθείας οιουδήποτε ελεγχομένου φαρμακευτικού σκευ

άσματος, έφ' δσον πρόκειται περί σκευάσματος, δι' δ εξεδόθη άδεια 
εμπορίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ής ή ισχύς ού

j δόλως άνεκλήθη ή ανεστάλη. 

Έπιφύλαξις. 12. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω Μέρει τούτω του παρόντος Νόμου 
διαλαμβανομένου, α'ι δυνάμει τοΟ άρθρου 6 του Μέρους τούτου του 
παρόντος Νόμου αιτήσεις δύνανται νά ύποδάλλωνται, και αϊ άδειαι 
εμπορίας νά έκδίδωνται, καθ' οιονδήποτε χρόνον από της δημοσιεύ
σεως του Πίνακος 'Ελεγχομένων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων έν 
τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νοουμένου δτι, μέχρι της 
ενάρξεως της Ισχύος του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, αί τοιαυται 
άδειαι ούδεμίαν Ισχύν κέκτηνται. 

Ερμηνεία. 13. Διά τους σκοπούς του Μέρους τούτου τοΟ παρόντος Νόμου, 
έκτος έάν άλλως προκύπτ'η έκ του κειμένου, οι ακόλουθοι δροι κέ
κτηνται οΐαν έ'ννοιαν τό παρόν άπέδωκεν αντιστοίχως αύτοΐς, ήτοι— 

«δοχεϊον» περιλαμβάνει και περίβλημα' 
«νέον φαρμακευτικόν σκεύασμα» σημαίνει— 
(i) οιονδήποτε φαρμακευτικόν σκεύασμα, οδτινος ή σύνθεσις είναι 

τοιαύτη ώστε τούτο νά μήν εΐναι γενικώς άνεγνωρισμένον με
ταξύ εμπειρογνωμόνων εχόντων, λόγω επιστημονικής καταρ
τίσεως και πείρας, τά αναγκαία προσόντα ίνα άποφαίνωνται 
επί της ασφαλείας καΐ αποτελεσματικότητος του σκευάσμα
τος, ώς ασφαλούς και αποτελεσματικού προς χρήσιν ύπό τους 
δρους τους καθοριζόμενους, συνιστώμενους ή υποδεικνυόμε
νους έπι της τεθειμένης έπι του σκευάσματος έτικέττας· ή 

(ϋ) οιονδήποτε φαρμακευτικόν σκεύασμα, οΰτινος ή σύνθεσις είναι 
τοιαύτη ώστε, καίτοι έτυχε μεν αναγνωρίσεως ώς έν τοΐς 
ανωτέρω κατόπιν ερευνών γενομένων προς έξακρίβωσιν της 
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ασφαλείας και αποτελεσματικότητος αύτοΰ προς χρήσιν υπό 
τους τοιούτους δρους, πέραν των τοιούτων όμως ερευνών δεν 
έχρησιμοποιήθη ουσιωδώς κ,ατ' έκτασιν ή χρόνον ύπό τους 
τοιούτους δρους' 

^ιδιοσκεύασμα» σημαίνει οίονδήποτε φαρμακευτικόν σκεύασμα, 
δπερ παράγεται έκ τών προτέρων ύπό όμοιόμορφον σύνθεσιν και 
προσφέρεται είς το κοινόν υπό μορφήν Μτοιμον προς χρήσιν, ύπό 
διακεκριμμένην συσκευασίαν και ύπό όνομασίαν ύποδηλοΰσαν δτι 
τό σκεύασμα είναι ειδικού τίνος προσώπου, ώς έκ της κατασκευής, 
επιλογής, πιστοποιήσεως, εμπορίας ή προσφοράς προς πώλησιν' 

«ουσιώδης άπόδειξις» σημαίνει άπόδειξιν έδραζομένην έπί 
επαρκών και καλώς ελεγχομένων ερευνών, περιλαμβανομένων και 
κλινικών τοιούτων, γενομένων ύπό εμπειρογνωμόνων, οΐτινες κέ
κτηνται, λόγω επιστημονικής καταρτίσεως και πείρας, τά αναγ
καία προσόντα ίνα άποφαίνωνται έπί τής αποτελεσματικότητος 
του είς δ άφορα ή άπόδειξις φαρμακευτικού σκευάσματος, βάσει 
τών οποίων ερευνών οΰτοι δύνανται ευλόγως και ύπευθύνως νά 
άχθώσιν είς τό συμπέρασμα δτι τοιούτο σκεύασμα κέκτηται τήν 
ένέργειαν, ήν τούτο φέρεται ή παρίσταται ως έχον ύπό τους δρους 
χρήσεως, τους καθοριζόμενους, συνιστώμενους ή υποδεικνυόμενους 
έπί τής έτικέττας ή σκοπούμενης έτικέττας αύτου. 

Μέρος IV.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΚΤΕΛΕ
Σ Ε Ω Σ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
14.—(1) Ό 'Υπουργός οφείλει δπως, τό ταχύτερον δυνατόν από Παρασκευή 

τής ενάρξεως τής Ισχύος του Μέρους τούτου του παρόντοςΝόμου, Πίνακος 
μεριμνήση ίνα τό Συμβούλιον Φαρμάκων έτοιμάση και ύποβάλη ψ^^^ 
αύτώ Πίνακα περιέχοντα πασαν ούσίαν, ήτις ήθελε λογίζεται φάρ φαρμάκων, 
μακον χρήζον συνταγής δια τους σκοπούς του Μέρους τούτου του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Ό ώς εϊρηται Πίναξ περιλαμβάνει αντιβιοτικά και παρόμοιας 
φύσεως ή ανάλογα φάρμακα, ήτοι φάρμακα άτινα ήθελον κριθή επι
κίνδυνα διά τήν δημοσίαν ύγείαν χρησιμοποιούμενα άνευ τών ενδει
κνυομένων μέτρων ασφαλείας. 

(3) Ό Υπουργός οφείλει δπως έξετάζη πάραυτα τόν ύποβαλλό
μενον αύτώ ύπό του Συμβουλίου Φαρμάκων Πίνακα, δύναται δε νά 
έπικυροΐ τούτον τροποποιούμενον ή μή, ώς ήθελεν εκάστοτε κρίνει 
σκόπιμον, διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημε
ρίδι τής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι, οσάκις ό 'Υπουργός προτίθεται νά επικύρωση τόν 
Πίνακα έπιφέρων ώρισμένας τροποποιήσεις, οδτος οφείλει δπως πλη
ροφορή τό Συμβούλιον Φαρμάκων περί τών σκοπουμένων τροποποι
ήσεων, καΐ παρέχη τούτω εϋλογον δυνατότητα υποβολής τών έπί 
τούτω παρατηρήσεων του Συμβουλίου" οΰτος οφείλει ωσαύτως δπως, 
πριν ή τελικώς επικύρωση τόν Πίνακα, λαμβάνη ύπ' δψιν τάς άνω 
γενομένας παρατηρήσεις του Συμβουλίου. 

(4) Ό 'Υπουργός δύναται εκάστοτε, μετά γνωμοδότησιν ή τή συ
στάσει του Συμβουλίου Φαρμάκων, νά τροποποιή τόν είρημένον Πί
νακα διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας. 

(5) Ό ώς εϊρηται Πίναξ, ή οιοσδήποτε τροποποιημένος ή μετα
γενέστερος τοιούτος, δστις ήθελεν εκάστοτε τελεΐ έν ίσχύϊ, αναφέρε
ται έν τω παρόντι Νόμω ώς «Πίναξ Χρηζόντων Συνταγής Φαρμά
κων». 
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"Ελεγχος 
■πωλήσεως καΐ 
προμηθείας 
χρηζόντων 
συνταγής 
φαρμάκων. 

"Ελεγχος 
εκτελέσεως 
χρηζόντων 
συνταγής 
φαρμάκων. 

"Ελεγχος 
χορηγήσεως 
χρηζόντων 
συνταγής 
φαρμάκων. 

15.—(1) Τηρουμένων των έν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, ουδείς δύναται νά πωλή ή άλλως πως προμηθεύη φάρμακον 
χρήζον συνταγής, ή οίονδήποτε σκεύασμα έχον ώς συστατικόν ή περι
έχον τοιούτο φάρμακον, έκτος έάν οδτος είναι— 

(α) εγγεγραμμένος 'ιατρός, εγγεγραμμένος οδοντίατρος ή εγ
γεγραμμένος κτηνίατρος, και ή τοιαύτη πώλησις ή προμή
θεια διενεργώνται δια θεραπευτικούς σκοπούς υπό τίνος 
των ανω προσώπων, ή βάσει οδηγιών αύτοΰ' 

($)εγγεγραμμένος φαρμακοποιός ή εξουσιοδοτημένος πωλητής 
δηλητηρίων, και ή τοιαύτη πώλησις ή προμήθεια διενερ
γούνται βάσει συνταγής φερούσης ήμερομηνίαν και υπογε
γραμμένης ύπό εγγεγραμμένου ιατρού, εγγεγραμμένου 
οδοντιάτρου ή εγγεγραμμένου κτηνιάτρου. 

(2) Τό ανωτέρω εδάφιον δέν τυγχάνει εφαρμογής έπι τής πωλή
σεως ή προμηθείας οιουδήποτε τοιούτου φαρμάκου ή σκευάσματος 
ώς έν τοΐς ανωτέρω, έφ' δσον αύτη ήθελε γενή— 

(α) χονδρικώς" 
(6) έπι τω τέλει εξαγωγής* 
(γ) ύπό εξουσιοδοτημένου πωλητού δηλητηρίων εις οιονδήποτε 

έγγεγραμμένον ίατρόν, έγγεγραμμένον όδοντίατρον ή έγ
γεγραμμένον κτηνίατρον, δι' επαγγελματικούς σκοπούς' 

(δ) είς οιονδήποτε νοσοκομεΐον, θεραπευτήριον ή παρόμοιον 
ίδρυμα ή είς οιονδήποτε πρόσωπον ή ίδρυμα σχέσιν έχον προς 
έπιστημονικήν έκπαίδευσιν ή έρευναν, έφ' δσον τό τοιούτο νο
σοκομεΐον, θεραπευτήριον, ίδρυμα ή πρόσωπον ήθελε τύχει 
τής εγκρίσεως του 'Υπουργού, διά γενικού ή ειδικού Διατάγ
ματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας' 

(ε) είς Κυβερνητικόν Τμήμα, Κυβερνητικόν Νοσοκομεΐον ή Κυ
βερνητικόν "Ιδρυμα" ή 

(στ) άναφορικώς προς οίονδήποτε φάρμακον ή σκεύασμα ώς έν 
τοΐς ανωτέρω, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισΟή διά Κανονι
σμών δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων, έφ' δσον ή 
πώλησις ή προμήθεια διενεργείται ύπό τάς εκάστοτε καθο
ριζόμενος περιστάσεις και δρους. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δ δρος «πώλησις 
χονδρικώς» σημαίνει πώλησιν είς πρόσωπον, δπερ αγοράζει έπι τω 
τέλει μεταπωλήσεως, και δύναται νά πράξη οϋτω νομίμως. 

16. Συνταγή φέρουσα τήν ύπογραφήν εγγεγραμμένου ιατρού, 
εγγεγραμμένου οδοντιάτρου ή εγγεγραμμένου κτηνιάτρου, εξουσιο
δοτούσα τήν πώλησιν ή προμήθειάν τίνος τών χρηζόντων συνταγής 
φαρμάκων, ή σκευάσματος έχοντος ώς συστατικόν ή περιέχοντος 
τοιούτο φάρμακον, δέν εκτελείται πλείονας τής μιας φοράς, ή μετά 
πάροδον τριών μηνών, άφ' ής ημέρας αυτή υπεγράφη : 

Νοείται δτι, έάν συνταγή ρητώς καθορίζη δτι αυτή δύναται νά 
έκτελεσθή πλείονας, είδικώς καθοριζόμενος, φοράς, ή κατά ειδικώς 
καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα εντός κάθωρισμένης τινός περι
όδου, ή τοιαύτη συνταγή δύναται νά έκτελεσθή συμφώνως προς τάς 
περιεχομένας έν αυτή οδηγίας. 

17. Ουδείς δύναται νά χορηγή, διά θεραπευτικούς σκοπούς, φάρ
μακον χρήζον συνταγής.ή σκεύασμα έχον ώς συστατικόν ή περιέχον 
τοιούτο φάρμακον, έκτος έάν οδτος είναι εγγεγραμμένος ιατρός, 
εγγεγραμμένος οδοντίατρος, εγγεγραμμένος κτηνίατρος ή πρόσω
πον, δπερ ήθελεν ένεργεΐ συμφώνως προς τάς οδηγίας οιουδήποτε 
τών άνω προσώπων. 
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Μέρος V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

18.— (1) "Αμα τη ιταρόδω τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύ Ελεγχος 
ος του Μέρους τούτου τοϋ παρόντος Νόμου, ουδείς δύναται κατά νόμον κατασκευής 
να κατασκευάζη προς ττώλησιν οιονδήποτε φαρμακευτικόν σκεύα j ^ y " ^ ^ .

1
" 

σμα, έκτος έάν οδτος κατέχη άδειαν έπί τούτω (έν τοις εφεξής άνα σμάτων. 
φερομένην ως «άδεια κατασκευής*) εκδιδομένη ν ύπό του Συμβου
λίου Φαρμάκων' έφ' όσον δε κατέχη τις τοιαύτη ν άδειαν δύναται νά 
πράττη ούτω μόνον έν τω κτιρίω οι ' δ Ισχύει ή τοιαύτη άδεια. 

(2) Ή άδεια κατασκευής δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου τελεί έν 
ίσχύϊ δια καθωρισμένην τινά περίοδον, δύναται δμως εκάστοτε νά 
άνανεοΟται διά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον· ή Ισχύς της άδειας 
δυνατόν νά εκτείνεται έπί παντός φαρμακευτικού σκευάσματος, ή 
έφ' ενός ή πλειόνων ειδικώς καθοριζομένων έν τη αδεία, ήτις εκδί
δεται ύπό τους εκάστοτε καθοριζόμενους δρους. 

(3) Ό αϊτών τήν έκδοσιν ή άνανέωσιν άδειας κατασκευής δέον 
δπως ίκανοποιή τό Συμβούλιον Φαρμάκων, δτι οί δροι και ό τόπος 
της κατασκευής συνάδουσι προς κανονισμούς, οΐτινες ήθελον γενή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου' ό αίτών τοιαύτην άδειαν, δστις ήθελεν 
ικανοποιήσει τό Συμβούλιον Φαρμάκων ώς έν τοις ανωτέρω, δικαι
ούται, τη καταβολή του νενομισμένου τέλους, είς τήν παροχήν ή άνα
νέωσιν της εις ή ν άφορα ή αίτησις αδείας. 

(4) Πάν πρόσωπον ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτον
τα ι ώς έκ τής αρνήσεως παροχής ή ανανεώσεως αδείας δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δύνοτται νά έκκαλέση ταύτην ενώπιον του Υπουρ
γού εντός τριάκοντα ήμερων, άφ* ής ήθελε κοινοποιηθή τούτω ή οικεία 
άπόφασις. 

(5) Τό Συμβούλιον Φαρμάκων δύναται νά άνακαλέση ή άναστεί
λη, διά χρονικήν περίοδον καθοριζομένην κατά τό δοκούν τήν ίσχύν 
αδείας τινός, έφ' δσον τούτο ήθελε κρίνει δτι ό αδειούχος παρέλειψε 
νά συμμορφωθή προς τους δρους ύφ' ους εξεδόθη ή άδεια, ή τους δυ
νάμει του παρόντος Νόμου γενομένους Κανονισμούς' ή τοιαύτη άνά
κλησις ή αναστολή δυνατόν νά αναφέρεται είς άπαντα τά φαρμα
κευτικά σκευάσματα, είς ά άφορα ή σχετική άδεια ή είς ϊν<χ ή πλεί
ονα τούτων. 

(6) Ουδέν τών έν τω Μέρει τούτω του παρόντος Νόμου διαλαμβα
νομένων τυγχάνει εφαρμογής, ή δύναται νά έρμηνευθή ώς τυγχάνον 
εφαρμογής— 

(α) έπί της παρασκευής, ύπό εγγεγραμμένου ιατρού, ή εγγε
γραμμένου κτηνιάτρου δι ' οιονδήποτε τών ασθενών αύτοΰ, 
ή δι ' οιονδήποτε Μτερον τοιούτον ίατρόν ή κτηνίατρον τη αι
τήσει αύτοΰ, φαρμακευτικού σκευάσματος ειδικώς παρα
σκευαζομένου άναφορικώς προς τήν κατάστασιν και προς 
χρήσιν ώρισμένου έπί μέρους ασθενούς" 

(6) έπί της ύπό τίνος φαρμακοποιού παρασκευής συνήθων φαρ
μακευτικών σκευασμάτων, εντός τών ορίων τής συνήθους 
λειτουργίας φαρμακείου εγγεγραμμένου δυνάμει του άρθρου 
19 τοΰ περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου. 59το01962. 

(7) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω Μέρει τούτω τοΰ παρόντος Νόμου 
διαλαμβανομένου, τό Συμβούλιον Φαρμάκων χορηγεί άδε ιο ι κατα
σκευής δυνάμει τοΰ Μέρους τούτσυ τοΰ παρόντος Νόμου, διά τήν 
κοττασκευήν παντός φαρμακευτικού σκευάσματος, δπερ κατεσκευά
ζετο πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ Μέρους τούτου τοΰ παρόντος 
Νόμου, διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον, και ύπό τοιούτους δρους, 
ώς ήθελεν * εκάστοτε καθόρισθη. 
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Μέρος V I ·  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κ.Λ.Π. 
Διατάγματα 19.—(Ί) Όσάκις, διά να έξασφαλισθή έν τω δημοσίω συμφέροντι 

Υχου' ' ή έν τω συμφέροντι της δημοσίας υγείας, ή καθ' άπασαν την Δημο
. ; . κρατίαν έίς λογικάς τιμάς διάθεσις, ή ή δικαία κατανομή ή ή επάρ

κεια ιατρικών προμηθειών ή υπηρεσιών ουσιωδών δια την εύημερίαν 
■>■■■" του κοινού, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνη επωφελές δπως οίαι

δήποτε ίατρικαι προμήθειαι ή σχετικαι ύπηρεσίαι τεθώσιν ύπό ελεγ
χον ή κανονίσμόν δυνάμει τών διατάξεων του Μέρους τούτου του πα
ρόντος Νόμου δύναται διά τοΰ έπί τούτω Διατάγματος (έν τω πα
ρόντι Νόμω αναφερομένου ώς «Διάταγμα 'Ελέγχου Ιατρικών Προ
μηθειών και Υπηρεσιών») δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, να κηρύξη τάς τοιαύτας ίατρικάς προμηθείας ή 
υπηρεσίας ώς έλεγχομένας ή ύπό κανονίσμόν" άμα τη τοιαύτη δη
μοσιεύσει αϊ διατάξεις του παρόντος Μέρους του Νόμου θα έφαρμό
ζωνται άναφορικώς προς τάς οίκείας έλεγχομένας Ίατρικάς προμη
θείας ή υπηρεσίας : 

Νοείται δτι τό Διάταγμα Έλεγχου 'Ιατρικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών δύναται νά είναι γενικόν τοιούτο, ή περιωρισμένης το
πικής Ισχύος, καλύπτον μόνον ώρισμένην, έν τω τοιούτω Διατάγ
ματι καθοριζομένην περιοχήν της Δημοκρατίας. 

(2) Τό Διάταγμα Έλεγχου Ιατρικών Προμηθειών και Υπηρε
σιών δύναται νά έμπεριέχη τάς αναγκαίας διά την έφαρμογήν του 
Διατάγματος δευτερεύουσας, συμφυείς ή αναγκαίας διατάξεις. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, έάν πεισθή δτι έπαυσαν νά ύφί
. στανται αϊ συνθήκαι ώς έκ τών οποίων εξεδόθη Διάταγμα Έλεγχου 

Ιατρικών Προμηθειών καΐ Υπηρεσιών, ή δτι ούτω επιβάλλει τό δη
μόσιον συμφέρον, δύναται νά ακύρωση τό τοιούτο Διάταγμοί διά δη
μοσιεύσεως έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας" άμα τή τοι
αύτη ακυρώσει αί διατάξεις του παρόντος Νόμου δέν θά έφαρμό
ζωνται έπί τών ώς εΐρηται ελεγχομένων Ιατρικών προμηθειών ή υπη
ρεσιών. 

' 20.— (1) Καθιδρύεται Επιτροπεία Έλεγχου Τιμών Φαρμάκων 
συγκείμενη έξ έπτά( ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διοριζομέ
νων μελών, του ενός οριζομένου ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
ώς Προέδρου, καΐ έξ ών δύο τουλάχιστον εΐναι πρόσωπα έχοντα πεϊ
ραν περί τό χονδρικόν έμπόριον φαρμάκων, άτινα ένασκοΰσι τό 
λειτούργημα αυτών διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον και ύπό τοιού
τους δρους, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου, διά νά συμβουλεύη τόν Υπουργόν έν τή ενασκήσει τών 
δυνάμει.του Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου καθηκόντων αύτου, 
καΐ είδικώτερον διά νά προβαίνη εις τόν καθορισμόν ή κανονίσμόν 
τών τιμών Ιατρικών προμηθειών, ή τόν καθορισμόν ή κανονίσμόν 
τών αμοιβών φαρμακοποιών διά την παρασκευήν φαρμάκων ή τήν 
έκτέλεσιν συνταγών. 

(2) Ή Επιτροπεία Έλεγχου Τιμών Φαρμάκων έχει καθήκον δπως 
συμβουλεύη τόν Υπουργόν έπί παντός ζητήματος δυνάμει τοΰ Μέ
ρους τούτου του παρόντος Νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν 
αναφοράς του Υπουργού προς τήν Έπιτροπείοα\ ειδικώς δε καθ' 
δσόν άφορα είς τόν καθορισμόν ή κανονίσμόν τών τιμών 'ιατρικών' 
προμηθειών, ή τόν καθορισμόν ή κανονίσμόν τών αμοιβών φαρμακο
ποιών διά τήν παρασκευήν φαρμάκων ή τήν έκτέλεσιν συνταγών. 

(3) Ή Επιτροπεία Έλεγχου Τιμών Φαρμάκων καθορίζει τήν ιδί
αν αυτής διαδικασίαν, τέσσαρα δέ τών μελών αυτής συνιστώσιν 

Επιτροπεία 
'Ελέγχου 
Τιμών 

ν. 
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άπαρ.τίαν' αϊ αποφάσεις της 'Επιτροπείας λαμβάνονται δια της πλει
οψηφίας των παρόντων μελών, έν περιπτώσει δέ ισοψηφίας ό Πρόε
δρος κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

21.—(1) Ό Υπουργός δύναται, έπί τη κηρύξει ή καθ' οιονδήποτε Εξουσία 
χρόνον μετά τήν κήρυξιν Ιατρικών προμηθειών ή' υπηρεσιών ώς έλεγ 'Υπουργού 
χομένων τοιούτων δυνάμει του παρόντος Μόμου, κατόπιν συμδουλευ ρ ί ^ ° β ν 
τικής γνωμοδοτήσεως παρεχομένης αύτώ υπό της 'Επιτροπείας Έλέγ κ χ π . 
χου Τιμών Φαρμάκων και της Συντονιστικής 'Επιτροπείας 'Ελέγχου 
Ποιότητος και Τιμών, δια Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας— 

(α) να καθορίση τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν, προς ην δύνανται 
να πωληθώσιν έλεγχόμεναι Ίατρικαί προμήθειαι* 

(β) νά καθορίση τό ανώτατον ποσοστόν κέρδους, δπερ δύναται 
να άποκομισθή έκ της πωλήσεως τών αντιστοίχων ιατρικών 
προμηθειών, έάν δέν καθωρίσθη μεγίστη δυνατή τιμή άνα

φορικώς προς ταύτας' 
(γ) νά καθορίση τήν μεγίστην άμοιβήν διά τήν παρασκευήν 

φαρμάκων ή τήν έκτέλεσιν συνταγών. 
(2) Κατά τόν καθορισμόν, δυνάμει του παρόντος άρθρου, μεγί

στης δυνατής τιμής, ανωτάτου ποσοστού κέρδους ή μεγίστης αμοι

βής, λαμβάνονται υπ' όψιν έν άλλοις και τά ακόλουθα, έφ' δσον ταΰτα 
ήθελον κριθή ύπό του 'Υπουργού ώς ευλόγως αναγκαία : 

(α) δσον άφορφ εις τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν, προς ην ό 
κατασκευαστής δύναται νά πωλή Ιατρικάς προμηθείας, ή _.···;'■ 
τό ανώτατον ποσοστόν κέδρους, δπερ δύναται να άποκόμι

1 

σθή έκ της πωλήσεως ιατρικών προμηθειών, τά έξοδα κατα
σκευής καί, οσάκις αϊ Ίατρικαί προμήθειαι μεταφέρωντάι 
ύπό του κατασκευαστου εις τόν τόπον παραδόσεως εις τόν 
άγοραστήν, τά έξοδα τής τοιαύτης μεταφοράς και αϊ γενι
καί συνθήκαι, αΐτινες εκάστοτε έπικρατοΟσιν εις τήν άγο
ράν άναφορικώς προς τάς τοιαύτας ίατρικάς προμηθείας' 

(6.) δσον άφορα εις τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν, προς ήν ό χονδρό
πώλης δύναται νά πωλή Ίατρικάς προμηθείας, ή τό ανώτα
τον ποσοστόν κέρδους, δπερ δύναται νά άποκομισθή έκ τής 
πωλήσεως ιατρικών προμηθειών, ή τιμή είς ήν ό χονδροπώ
λης ήγόρασε ταύτας έκ του κατασκευαστου, ώς αυτή δεί
κνυται είς τό ύπό τοΰ άρθρου 23 προ6λεπόμενον τιμολόγιο ν 
καί, οσάκις αϊ Ίατρικαί προμήθειαι μεταφέρωντάι δι* εξό
δων του χονδροπώλου, τά έξοδα τής τοιαύτης μεταφοράς, .·., 
τά έξοδα αποθηκεύσεως, ασφαλίσεως καί γενικώς άπαντα ̂ •'.νι·:·» 
τά αναγκαία διά τήν φύλαξιν μέχρι τής παραδόσεως αυτών 
είς τίνα άγοραστήν έξοδα, ώς καί οϊ μισθοί, τά ενοίκια, τά 
ημερομίσθια, αϊ υποτιμήσεις καί αϊ λοιπαί δαπάναΐ( αΐτινες 
κρίνονται άναγκαΐαι διά τήν διάθεσιν τών Ιατρικών προμη
θειών" 

(γ) δσον άφορα είς τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν, προς ήν ό 
λιανοπώλης δύναται νά πωλή Ίατρικάς προμηθείας, ή τό 
ανώτατον ποσοστόν κέρδους, δπερ δύναται νά άποκομισθή 
έκ τής πωλήσεως ιατρικών προμηθειών, αϊ αύται προϋπο
θέσεις, τηρουμένων τών αναλογιών, ώς καϊ έκεΐναι αΐτινες 
εφαρμόζονται είς τήν περίπτωσιν του χονδροπώλου' 

(δ) δσον άφορα είς τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν, προς ήν ό εί
σαγωγεύς δύναται νά πωλή Ιατρικάς προμηθείας, ή τό ανώ
ι ατον ποσοστόν κέρδους, δπερ δύναται νά άποκομισθή έκ τής 
πωλήσεως Ιατρικών προμηθειών, ή τιμή τών Ιατρικών προ
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Απαγορεύον
ται at όπερ
βολικαΐ 
τιμαΐ f) 
αμοιβαί. 

Τιμολόγια 
καΐ αποδεί
ξεις. 

μηθειών, ώς αυτή δείκνυται είς τό άφορων εις τάς τοιαύ
τας προμηθείας τιμολόγιον, τό ποσόν της ασφαλίσεως, του 
ναύλου, των ταχυδρομικών και τηλεγραφικών εξόδων, ol 
δασμοί και τά λοιπά τέλη, άτινα βαρύνουσι τόν εισαγωγέα 
άναφορικώς προς τάς τοιαύτας προμηθείας, ώς και λοιπαί 
προϋποθέσεις, τηρουμένων τών αναλογιών, αϊτινες εφαρμό
ζονται και εις την περίπτωσιν του χονδροπώλου' 

(ε) δσον άφορα εις τάς άμοιβάς φαρμακοποιών διά την παρα
σκευή ν φαρμάκων ή την έκτέλεσιν συνταγών αί εκάστοτε έπι
κρατουσαι είς τήν άγοράν συνθηκαι άναφορικώς προς τάς τοι
αύτας άμοιβάς. 

(3) Διάταγμα γενόμενον δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου δυνατόν— 
(α) νά περιέχη τοιαύτας δευτερεύουσας, συμφυείς ή αναγκαίας 

διατάξεις, ώς ήθελεν εκάστοτε καταστή άναγκαΐον προς 
έφαρμογήν του Διατάγματος" 

(6) νά τροποποιηθη ή άκυρωθή' 
(γ) νά εΐναι γενικόν ή περιωρισμένης Ίσχύος) άφορων μόνον εις 

τίνα κατηγορίαν "ιατρικών προμηθειών ή υπηρεσιών, ή περιω
ρισμένης τοπικής Ισχύος, καλύπτον μόνον ώρισμένην, έν τω 
τοιούτω Διατάγματι καθοριζομένην, περιοχήν τής Δημοκρα
τίας. 

22.—(1) Όσάκις καθωρίσθη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή με
γίστη δυνατή τιμή οιωνδήποτε Ιατρικών προμηθειών, απαγορεύεται 
ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου πώλησις, ή προσφορά προς πώλησιν τοι
ούτων προμηθειών, είς τιμήν ύπερβαίνουσαν τήν μεγίστην δυνατήν 
τοιαύτην. 

(2) Όσάκις καθωρίσθη δυνάμει του παρόντος τό άνώτατον ποσο
στόν κέρδους, δπερ δύναται νά άποκομισθη έκ τής πωλήσεως οιωνδή
ποτε ιατρικών προμηθειών, απαγορεύεται ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
πώλησις, ή προσφορά προς πώλησιν τοιούτων προμηθειών είς τιμήν, 
ήτις επάγεται διά τόν πωλητήν κέρδος υπερβαίνον τό έκ τής πωλή
σεως έπιτρεπόμενον νά άποκομισθή τοιούτο. 

(3) Όσάκις καθωρίσθη μεγίστη δυνατή αμοιβή φαρμακοποιών 
διά τήν παρασκευήν φαρμάκων ή τήν έκτέλεσιν συνταγών, απαγο
ρεύεται ή ύφ' οίουδήποτε φαρμακοποιού επιβολή, προσφορά ή συμ
φωνία προς έπιβολήν, προσέτι ή ύπό παντός προσώπου καταβολή 
ή συμφωνία προς καταβολήν, αμοιβής ύπερβαινούσης τήν μεγίστην 
δυνατήν τοιαύτην. 

23.—(1) "Αμα τη πωλήσει ελεγχομένων ιατρικών προμηθειών είς 
άγοραστήν έτερον ή είς τόν καταναλωτήν, ό πωλητής εκδίδει είς τό 
πρόσωπον τούτο, ουχί βραδύτερον του χρόνου παραδόσεως τών τοι
ούτων προμηθειών, τιμολόγιον έκ του ειδικώς έπί τούτω τηρουμένου 
διπλοτύπου βιβλίου ή έκ βιβλίου τιμολογίων μετ' αντιγράφου μέ καρ
μπόν (carbon copy), ύπογεγραμμένον ύπ' αύτου ή έκ μέρους αύτου, 
φέρον ήμερομηνίαν και έκθέτον : 

(α) τά ονόματα και τάς διευθύνσεις του πωλητού και τοΰ αγο
ραστού' 

(β) τήν ποσότητα και τήν περιγραφήν τών πωλουμένων ελεγχο
μένων Ιατρικών προμηθειών 

(γ) τήν τιμήν, είς ήν πωλούνται αϊ ελεγχόμενοι ίατρικαί προ
μήθειαι, λεπτομερώς μετά τών εξόδων παραδόσεως, συ
σκευασίας, ασφαλίσεως, και παρομοίων τοιούτων, έφ' δσον 
ταύτα περιλαμβάνονται είς τήν τιμήν' 

(δ) οιαδήποτε έτερα τοιαύτα στοιχεία, ώς ήθελον εκάστοτε 
καθορισθή. 
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(2) Εξαιρουμένης της περιπτώσεως πωλήσεως ελεγχομένων Ια
τρικών προμηθειών ε'ις τον καταναλωτήν, οσάκις πρόσωπον τι λαμ
βάνει το τίμημα ελεγχομένων ιατρικών προμηθειών υποχρεούται 
δπως έκδίδη εις τον πληρωτήν άπόδειξιν ύπογέγραμμένην ύπ' αύτου 
ή έκ μέρους αύτοΰ, φέρουσαν ήμερόμήνίαν και ειδικώς άναγράφου
σαν τό καταβαλλόμένον ποσόν : 

Νοείται δτι, έφ' δσον ή πληρωμή γίνεται κατά τόν χρόνον της πα
ραδόσεως τοΟ τιμολογίου, ή τοιαύτη άπόδειξις δυνατόν να έκδοθη 
έπ' αύτοΰ τούτου του τιμολογίου. 

Νοείται περαιτέρω δτι ό πωλητής υποχρεούται δπώς, τη απαιτή
σει του καταναλωτού, εκδίδει τούτω άπόδειξιν περί' της καταβαλλο
μένης τιμής. 

(3) ΕΙς ην περίπτωσιν ήθελε καθορισθή ή αμοιβή δια τήν παρα
σκευήν φαρμάκων ή'έκτέλεσιν συνταγών, τη απαιτήσει του προσώ
που δι' δ έγένετο ή συνταγή, ή έφ* δσον ό Υπουργός 6ιά Διατάγμα
τος ήθελε καταστήσει τούτο ύποχρεωτίκόν, τό δικαιούμενον είς τήν 
τοιαύτην' άμο'ιβήν πρόσωπον υποχρεούται δπως έκδίδη άπόδειξιν 
ύπογέγραμμένην ύπ' αύτοΰ, φέρουσαν ήμερομηνίαν καΐ είδικώς άνα
γράφουσαν τήν κάταβληθεΐσαν άμόιβήν. 

(4) Εξαιρουμένων τών καταναλωτών, πας δστις έξέδωσεν ή έλα
βε τιμολόγιον ή άπόδειξιν δυνάμει τον παρόντος άρθρου,, υποχρε
ούται δπως φυλάττη ταύτη ν ή άντίγραφον,ή αντίγραφα αύτης, μέχρι 
της παρόδου τριών μηνών άπό της ημέρας, καθ', ήν αϋτη εξεδόθη 
ή.ελήφθη. , 

24.—(1) "Απαντες οί χονδροπώλαι και λιανόπώλαι υποχρεούνται 'Αναγκαία 
να τηρώσιν, πλην τών διπλοτύπων βιβλίων τιμολογίων τών άναφερο ·ιβλ(α. 
μένων έν άρθρω 23 (1), «Βιβλίον Αγορών», οί δέ χο\·δροπώλαι και 
«Βιβλίον Πωλήσεων», έν οΐς θά καταγράφωνται, αναλόγως της περι
πτώσεως, τό δνομα του πωλητού ή του αγοραστού, ή αγορασθείσα 
ή πωληθείσα ποσότης καΐ ή τιμή, εϊς ήν έπωλήθησαν ή ήγοράσθησαν 
αϊ έλεγχόμεναι ίατρικαΐ πρρμήθειαι. At τοιαΰται έγγραφαί θά γί
νωνται, εις μέν τήν περίπτωσιν χονδροπώλου ημερησίως, είς δέ .τήν 
περίπτωσιν λιανοπώλου καθ' εβδομάδα, 

(2) Έ ν ή περιπτώσει ή αμοιβή διά τήν παρασκευήν φαρμάκων 
ή τήν έκτέλεσιν συνταγών ήθελε τελεΐ ύπό Κανονισμόν συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι .του εδαφίου 1 (γ) του άρθρου 21, τό δικαιούμενον 
είς τήν τοιαύτην άμοιβήν πρόσωπον υποχρεούται δπως καταχωρη έν 
τω Βιβλίω συνταγών, τω τηρούμενο συμφώνως ταΐς διατάξεσι του 
άρθρου 43 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, πλήρη κεφ. 254 
στοιχεία διά τάς καταβληθείσας άμοιβάς άναφορικώς προς μίαν 59 του 1962. 
έκαστη ν έξ αυτών. 

25.—(1) Πας λιανοπώλης υποχρεούται δπως κατά πάντα χρόνον Αναγραφή 
έκθετη είς εμφανές μέρος τήν τιμήν τών ελεγχομένων Ιατρικών .προ τώντιμων_ 
μηθειών, αϊτινες προσφέρονται, εκτίθενται ή φυλάττονται ύπ' αύτου *α 1 ά μ ο ι?ώ ν 

% ι \ « > \ \ ~ »> ■ / , . ελεγχομένων 
προς πωλησιν, ως και τας τιμάς των ελεγχομένων ιατρικών προμη tOTpiK(3v 
θειων, αΐτινες εκτίθενται είς τάς προθήκας ή άλλως πως, κατά τοι προμηθειών 
ουτον τρόπον ώστε δεδικαιολογημένως νά δημιουργήται ή. έντύπω καΐ'Υηη
σις δτι ούτος πωλεΐ ή προσφέρει είς πωλησιν τάς τοιαύτας Ιατρικάς Ρεσιδν' 
προμηθείας, ή ουσιωδώς ταυτόσημους προς ταύτας ίατρικάς προμη
θείας, ή δτι προκαλεί προσφοράς άγορας τούτων έπί έκαστου δέ 
πωλουμένου φαρμακευτικού σκευάσματος θά αναγραφή είς εμφανές 
μέρος τούτου τήν μεγίστην δυνατήν τιμήν. 

Ή ώς προείρηται εκτιθέμενη τιμή αναγράφεται δι' αριθμών ευκρι
νώς ορατών ύφ' οιουδήποτε προσώπου. 
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Αναγραφή 
τιμής 
Ιατρικών 
ποομηθβιων. 

Συμβαλλό
μενα βίς 
πώλησιν 
ελεγχομένων 
Ιατρικών 
προμηθειών. 

(2) Ό φύλαξ παντός φαρμακείου ή έτερου οικήματος, εντός του 
οποίου πωλούνται οίαιδήποτε ίατρικαί προμήθειαι, υποχρεούται 
δπως έκθετη είς εμφανές μέρος σημείωσιν άναγράφουσαν τό 
δνομα του Ιδιοκτήτου καΐ έμπεριέχουσαν κατάλογον των εις πώλη
σιν προσφερομένων ελεγχομένων Ιατρικών προμηθειών, και τήν τι
μήν μιας έκαστης έξ αυτών. 

(3) Πας δστις ήθελε παρασκευάζει φάρμακα ή εκτελεί συνταγάς, 
δι* ας καθωρίσθη μεγίστη αμοιβή δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπο
χρεούται δπως έκθετη είς εμφανές μέρος είδοποίησιν άναγράφουσαν 
τήν τοιαύτην μεγίστην άμοιβήν, δι* αριθμών ευκρινώς ορατών, ώστε 
νά είναι ευχερής ή ύπό παντός προσώπου βεβαίωσις αυτής. 

26.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν ΰφθρω 25 του παρόντος Νόμου 
διαλαμβανομένου καΐ τηρουμένων τών έν τω παρόντι &ρΒρφ διατά
ξεων, πας λιανοπώλης υποχρεούται δπως κατά πάντα χρόνον έκθε
τη, έφ' ενός «έκαστου έπι μέρους τεμαχίου τών Ιατρικών προμηθειών, 
αΐτινες προσφέρονται ή εκτίθενται προς πώλησιν έν τω καταστήματι 
αύτοΰ, είς τάς προθήκας ή άλλως πως, επιγραφή ν δεικνύουσαν τήν 
τιμήν πωλήσεως αύτοΰ, δι* αριθμών ευκρινώς ορατών ύφ' οιουδήπο
τε προσώπου : 

Νοείται δτι, οσάκις πλείονα έπι μέρους τεμάχια ιατρικών προμη
θειών συνιστώσι γενικωτέραν ομάδα Ιατρικών προμηθειών του αύτου 
είδους, ποιότητος καΐ τιμής, απάντων φυλαττομένων έν τω αύτω τό
πω έν τφ καταστήματι, είναι επαρκές έάν μία και μόνη επιγραφή, 
δεικνύουσα τήν τιμήν πωλήσεως του τοιούτου τεμαχίου εκτίθεται 
είς εμφανές μέρος έπι της τοιαύτης ομάδος. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια Διατάγματος δη
μοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά εξαί
ρεση, της εφαρμογής του εδαφίου (1) οιανδήποτε κατηγορίαν ια
τρικών προμηθειών, είδικώς καθοριζομένην έν τω Διατάγματι. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «κατάστημα» σημαί
νει παν οίκημα (περιλαμβανομένων καΐ τών περιπτέρων) ένθα διε
νεργείται λιανικόν έμπόριον : 

Νοείται ότι, έφ' δσον οϋτω έπιβάλλουσιν αί περιστάσεις, ό 'Υπουρ
γός δύναται δι* έγγραφων επί τούτω εκδιδομένων οδηγιών, νά εξαί
ρεση τη<; εφαρμογής του εδαφίου (1) οιονδήποτε μέρος οδτος ί^θελε 
καθορίσει έν ταΐς τοιαύταις όδηγίαις. 

(4) Ανεξαρτήτως παντός έν άρθρω 31 του παρόντος Νόμου δια
λαμβανομένου, πας δστις παραλείπει νά συμμορφωθή προς τό εδά
φιον (1) τοΟ παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν πε
ριπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερ
βαίνον τόν 2να μήνα, ή είς χρηματικήν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς είκοσιπέντε λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως 
και της χρηματικής τοιαύτης. 

27.—(1) Έκτος δυνάμει έγγραφου αδείας του Υπουργού και ύφ' 
οϋς δρους ήθελεν εκάστοτε καθορισθή έν τη τοιαύτη αδεία, απαγορεύ
εται ή πώλησις ελεγχομένων Ιατρικών προμηθειών— 

(α) ύπό είσαγωγέως είς έτερον εισαγωγέα ή κατασκευαστήν' 
(β) ύπό κατασκευαστου είς είσαγωγέα ή είς έτερον κατασκευα

στήν, οδτινος ή έπιχείρησις ή μέρος της επιχειρήσεως σύγ
κειται εις τήν κατασκευήν τών Ιατρικών τούτ65ν προμη
θειών 

(γ) ύπό χονδροπώλου είς εισαγωγέα ή εις έτερον χονδροπώλην 
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(δ) υπό λιανοπώλου εις ε ισαγωγέα , κατασκευαστήν, χονδροπώ
λην ή λιανοπώλην, ούτινος ή έπιχείρησις ή μέρος της επι
χειρήσεως σύγκειται εις τήν ε ίσαγωγήν, κατασκευήν, πώ
λησιν χονδρικήν ή λιανικήν, αναλόγως της περιπτώσεως, 
των ιατρικών τούτων προμηθειών, έκτος οσάκις τοϋτο γίνε
ται δια της επιστροφής των τοιούτων προμηθειών εις το 
πρόσωπον, έξ οΰ αύται ελήφθησαν έν τη επιχειρηματική 
δραστηριότητι ή κατ ' έμπορικήν συνήθειαν' 

(ε) υπό καταναλωτού εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, έκτος 
οσάκις αύται άπεκτήθησαν εις εϋλογον ποσότητα καΐ δι' 
εϋλογον χρονικήν περίοδον δια τάς ά ν ά γ κ α ς του κατανα
λωτού ή τών μελών του οίκου αυτοΰ και πωλούνται δια τήν 
κάλυψιν τών ευλόγων αναγκών τοΰ αγοραστού ή τών με
λών του οίκου αύτου" ό Υπουργός δμως δύναται διά Δια
τ ά γ μ α τ ο ς νά διάταξη δπως μή τυγχάνη εφαρμογής ή παρού
σα διάταξις έπι ώρισμένων ιατρικών προμηθειών ή δικαιο
πραξιών, ή τάξεως ιατρικών προμηθειών ή δικαιοπραξιών. 

(2) Ουδείς δύναται νά εΐναι συμβαλλόμενον μέρος είς πώλησιν 
άπαγορευομένην δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

Μέρος V I I .  Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ 

28.—(1) Μετά γνωμοδότησιν ή τή συοτάσει του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμ Διαφημίσεις, 
βουλίου και του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων, ό Υ
πουργός δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς διέποντας τήν διαφήμισιν 
οιουδήποτε φαρμάκου : 

Νοείται δτι, καθ' δσον άφορα εις τόν έ'λεγχον διαφημίσεων κτηνια
τρικών φαρμάκων, γνωμοδοτεί ωσαύτως και το Κτηνιατρικόν Συμ
βούλιον. 

(2) ΕΊς πασαν διαδικασίαν άφορώσαν εις παράβασιν τών δια
τάξεων οιωνδήποτε, δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένων, Κα
νονισμών, συνιστά νόμιμον λόγον υπερασπίσεως τό γεγονός δτι ή 
διαφήμισις, εις ήν άφορα ή τοιαύτη διαδικασία, έδημοσιεύθη καθ ' 
ή ν εκτασιν μόνον ήτο ευλόγως άναγκαΐον, ΐνα αϋτη άχθη εις γνώσιν 
προσώπων τών ακολούθων ή τίνος ή πλειόνων τών ακολούθων κατη
γ ο ρ ι ώ ν 

(α) μελών της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων* 
(β) ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν ιατρών, εγγεγραμμένων οδοντιάτρων ή 

ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν κτηνιάτρων" 
( γ ) ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν φαρμακοποιών" 
(δ) ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν νοσοκόμων" 
(ε) προσώπων ασκουμένων ΐνα καταστώσιν εγγεγραμμένο ι ια

τροί, εγγεγραμμένο ι οδοντίατροι, εγγεγραμμένο ι κτηνία
τροι, εγγεγραμμένο ι λοσοκόμοι ή εγγεγραμμένο ι φαρμα
κοποιοί. 

(3) Κατά τήν έκδοσιν παντός Κανονισμού, δστις ήθελε διέπει τήν 
διαφήμισιν οιουδήποτε φαρμάκου, λαμβάνεται έν άλλοις ύπ' όψιν 
καΐ ή βλάβη, ήν δυνατόν νά έπάγητα ι ή τοιαύτη διαφήμισις διά τό 
κοινόν. 

(4) Έ ν τώ παρόντι άρθρω ό δρος «διαφήμισις» περιλαμβάνει πα
σαν γνωστοποίησιν, έγκύκλιον, έτικέτταν, περίβλημα ή έτερον £y-
γραφον, ώς και πασαν άνακοίνωσιν γενομένην προφορικώς ή διά 
της π α ρ α γ ω γ ή ς ή διαβιβάσεως φωτός ή ήχου. 
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Μέρος VIII.ΠΟΙΚΙΛΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
29.—(1)'Απαγορεύεται ή πώλησις ιατρικών δειγμάτων παντός 

φαρμακευτικού σκευάσματος, ελεγχομένου ή μη, 
(2) Τα ιατρικά δείγματα άναγράφουσι διακεκριμμένως έπ' αυ

τών τάς λέξεις «Δείγμα Δωρεάν». 

30.—(1) Πάς δημόσιος λειτουργός, όστις ήθελεν έξουσιοδοτηθή 
έπί τούτω δια γενικού ή ειδικού Διατάγματος τοΰ Υπουργού, δημο
σιευομένου' έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, κέκτηται 
έξουσίαν δπώς κατά πάντα εϋλογον χρόνον είσέρχηται εις οιονδή
ποτε: κτίριόν, πλην των οικιών, οιουδήποτε προσώπου ένασκοΰντος την 
επιχείρησαν— 

(α) κατάσκευαστού φαρμακευτικών σκευασμάτων, και έπιθεω
ρη το κτίριον και τάς εγκαταστάσεις, την μέθοδον κατα

1 σκευής και. τα χρησιμοποιούμενα μέσα τιτλοποιήσεως και 
δοκιμασίας των έν αύτώ κατασκευαζόμενων φαρμακευτι
κών σκευασμάτων' 

(β) πωλητού ή διανομέως ιατρικών προμηθειών, και ζήτηση 
οιανδήποτε πληροφορίαν, βιβλίον και έτερον έ'γγραφον, 
δπερ ήθελεν ευλόγως κριθή άναγκαΐον, 

ϊνα διακριδωθή έάν έτηρήθησαν ή τηρώνται αί διατάξεις τοΰ πα
ρόντος Νόμου. 

(2) Παν, δυνάμει τών διατάξεων του.προηγουμένου εδαφίου'έξου
σιοδοτηθέν πρόσωπον, κέκτηται έξουσίαν δπως προβαίνη εις τήν κατά
σχεσιν τών φαρμακευτικών σκευασμάτων ή ιατρικών προμηθειών, 
άναφορικώς προς άτινας ευλόγως πιστεύεται δτι διεπράχθη αδίκη
μα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή αϊτινες ήθελον ευλόγως κριθή 
άναγκαΐαι ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον της διαπράξεως οιουδήποτε 
τοιούτου αδικήματος : 

Νοείται δτι. έάν δέν άσκηθή ποινική δίωξις άναφορικώς προς το 
τοιούτον αδίκημα εντός δεκαπέντε ήμερων άπό της ώς άνω κατα
σχέσεως, τά ούτω κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα ή ία
τρικα'ι προμήθειαι επιστρέφονται, έφ' δσον δέ ήθελον καταστραφή 
ή,ύποστή οιανδήποτε δλάδην, καταβάλλεται άποζημίωσις τω ιδιο
κτήτη , τούτων. 

31.—(1) Πας δστις, αυτοπροσώπως ή διά τίνος υπαλλήλου, γρα
φέως, ύπηρέτου ή έτερου αντιπροσώπου— 

(α) παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε 
διάταξιν τοΰ παρόντος Νόμου, ή διάταξιν οιωνδήποτε Κανο
νισμών ή Διαταγμάτων., δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου γενο
μένων' 

(.6) παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιονδήπο
τε τών δρων αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου παρασχε
θείσης' 

(γ) πωλεΐ ή έχει έν τή κατοχή αύτοΰ προς πώλησιν φαρμακευ
τικόν σκεύασμα, γνωρίζων δτι ή εμπορία τούτου αντίκειται 
προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, ή οιωνδήποτε δυ
νάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων'. 

(δ) άπαντα άναληθώς είς οιανδήποτε έρώτησιν νομίμως τεθεΐ
σαν αύτώ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ή αποκρύπτει, κα
ταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται νά προσκόμιση οιονδήποτε 
διδλίον ή έ'γγραφον, δπερ νομίμως ήθελε ζητηθή παρ' αύ
τοΰ, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου'. 
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(ε) παρακωλύει ή παρεμποδίζει προσηκόντως έξουσιοδοτημέ

νον λειτουργόν έκ της ένασκήσεως οιουδήποτε των δυνάμει 
τοΟ παρόντος Νόμου καθηκόντων αύτοΰ' 

(στ) πωλεΐ ή έχει έν τη κατοχή αύτοΰ προς πώληοιν οιονδήποτε 
άπηγορευμένον φαρμακευ.τικόν σκεύασμα, 

εΐναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, και έν περι

πτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερ

βαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
τριακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και 
της χρηματικής τοιαύτης" επιπροσθέτως τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν 
δικαστήριον δύναται να διάταξη κατάσχεσιν τών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων ή 'ιατρικών προμηθειών άναφορικώς προς ατινας διε

πράχθη τό αδίκημα' τα ανωτέρω ουδόλως έπηρεάζουσι τήν έξουσίαν 
του Συμβουλίου Φαρμάκων δπως άνακαλή ή άναστέλλη τήν Ισχϋν 
της αδείας, έν ή περιπτώσει ό δ ιαπράξας τό αδίκημα ήθελεν εΐναι 
κάτοχος αδείας. 

(2) Ό σ ά κ ι ς διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου 
ύπό νομικού τίνος προσώπου, πας δστις, δτε διαπράττεται τό αδίκημα, 
επέχει θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, γενικού διευθυντού, γραμματέ
ως ή έτέραν, παρόμοιας φύσεως τοιαύτην, παρά τω νομικώ προσώπω, 
ή εμφανίζεται ώς ενεργών ύπό τοιαύτην ιδιότητα, λογίζεται ένοχος 
τοΟ έν λ ό γ ω αδικήματος, έκτος έάν άποδείξη δτι τό αδίκημα διεπρά
χθη άνευ της συναινέσεως ή συνενοχής αύτοΰ, και δτι, προς παρεμπό
δισιν του αδικήματος κατέβαλεν οϊαν οδτος ώφειλεν έπιμέλειαν, λαμ
βανομένων ΰη' δψιν της φύσεως τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ ύπό τήν εί
ρημένην ιδιότητα και τών λοιπών περιστάσεων. 

3 2 . Δεν ασκείται ποινική δίωξις δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Δέν ασκείται 
οιωνδήποτε, δυνάμει τούτου γελασμένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, ™»νικη 
έκτος τη συναινέσει τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. Ψεύτης 

συναινέ
σεως τοΰ 
Γενικοϋ 
Εισαγγε
λέως της 
Δημοκρατίας. 

33.^(Ί) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανόνι Εξουσία 
σμούς, δι' απαντάς ή τινας τών ακολούθων σκοπών : 'Εκδόσεως 

, Κανονισμών. 
(α) τον καθορισμόν του επιπέδου, δραστικότητος, ποιότητος, 

και γνησιότητος οιασδήποτε ουσίας, εις ην ήθελεν άφορα ό 
παρών Νόμος' 

(β) τον καθορισμόν τοΰ τύπου άδειων εκδιδομένων δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου, τών σχετικών αιτήσεων και τών άναφορικώς 
προς ταύτας επιδιδομένων ειδοποιήσεων' 

( γ ) τον καθορισμόν τών δρων, ύφ' ους εΐναι δυνατή ή έκδοσις 
άδειων κατασκευής δυνάμει τοΰ άρθρου 18 τοΰ παρόντος Νό
μου, περιλαμβανομένου και τοΰ δρου δτι ό αδειούχος θά έπι
τρέπη εϊς πάν πρόσωπον, δπερ ήθελεν έπι τούτω έξουσιοδο
τηθή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, δπως ε'ισέρχηται εις τον 
τόπον της κατασκευής, έπιθεωρή τούτον, τάς εγκαταστάσεις , 
τήν μέθοδον κατασκευής, τά χρησιμοποιούμενα μέσα διά τήν. 
τιτλοποίησιν καΙ δοκιμασίαν τών κατασκευαζόμενων φάρμα . 
κευτικών σκευασμάτων, καΙ λαμβάνη δε ί γματα τούτων' 

(δ) τον καθορισμόν τών προσόντων τών προσώπων ύφ' ών, ή ύπό 
τήν έποπτείαν τών οποίων, είναι δυνατή ή κατασκευή φάρμα* 
κευτικών σκευασμάτων' 
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(ε) ίνα έξαιρεθή της Ισχύος του Μέρους IV του παρόντος Νόμου, 
ή οιασδήποτε των διατάξεων αύτοΰ, οιαδήποτε ουσία ήθελε 
προορίζεται προς χρήσιν άποκλειστικήν δια κτηνιατρικούς 
σκοπούς' 

(στ) τόν καθορισμόν των καταβλητέων τελών δι' αιτήσεις γενο
μένας ή αδείας έκδιδομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου* 

(ζ) τόν καθορισμόν της χρονικής περιόδου, καθ* ήν φυλάττονται 
τά δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενα βιβλία" 

(η) την μή έφαρμογήν ή ήπιωτέραν έφαρμογήν οιασδήποτε των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου* 

(θ) τόν καθορισμόν παντός, δπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου 
χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού' 

(ι) γενικώτερον διά την καλλιτέραν πραγμάτωσιν τών σκοπών 
τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί ούτω γενόμενοι δύνανται νά προνοώσιν δτι— 
(α) έφ' δσον φαρμακευτικόν σκεύασμα διαφημίζεται ή πωλείται 

ώς Ιδιοσκεύασμα, ή ως περιεχόμενον έν Ιδιοσκευάσματα έπί 
της τεθειμένης αύτώ έτικέττας αναφέρεται ή παραδεδεγμένη 
επιστημονική ονομασία ή ονομασία περιγραφική της άληθοΟς 
φύσεως καΐ προελεύσεως αύτοΟ, ώς ήθελεν εκάστοτε καθο
ρισθή' 

(6) απαγορεύεται ή πώλησις οίουδήποτε ελεγχομένου φαρμα
κευτικού σκευάσματος, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθη, μετά 
τήν πάροδον της καθωρισμένης περιόδου άπό της ημέρας 
της κατασκευής* 

(γ) απαγορεύεται ή πώλησις ή ή προσφορά προς πώλησιν οίου
δήποτε ελεγχομένου φαρμακευτικού σκευάσματος, άλλως ή 
εντός αγγείου ή έτερου δοχείου της εκάστοτε καθωρισμένης 
φύσεως. 

(3) Ή δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου εξουσία εκδόσεως Κανονι
σμών καθ' δσον άφορα εις φαρμακευτικά σκευάσματα, εμπεριέχει 
ωσαύτως έξουσίαν εκδόσεως Κανονισμών καθ' δσον άφορςχ εις οιαν
δήποτε κατηγορίαν φαρμακευτικών σκευασμάτων ή οιονδήποτε είδι
κόν φαρμακευτικόν σκεύασμα. 

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τη βάσει τοΟ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δον δεκαπέντε ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους οϋτω: κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν ίσχύΐ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω τρο
ποποιηθή υπ' αύτης καί τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

Έπιφύλαζις. 34. Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επιπροσθέτως 
Κεφ. 254 τών διατάξεων τών περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρίων, περί Ναρ
53Τ°οΐ967 κωτικών Φαρμάκων και περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων 
Κεφ. 261. Νόμων ή παντός νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντος αύτούςι ου

δόλως άναιροΟσαι τήν Ισχύν τούτων. 

Έναρξις 35. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται καθ' ήμέραν καθορισθη
ίσχύος. σομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο

σιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας' είναι δυνα
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τός ό καθορισμός πλειόνων ημερομηνιών ενάρξεως Ισχύος, δια δια
φορετικούς σκοπούς και καθ' δσον άφορα εις διαφορετικάς διατά
ξεις του παρόντος Νόμου. 

36. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Δικαιώματα 
εφαρμογής, επηρεάζει ή άλλως ερμηνεύεται ώς έπηρεάζον την είσα Δημοκρατίας. 
γωγήν, διανομήν ϊ) χρησιν φαρμακευτικών σκευασμάτων ύπό της Δη
μοκρατίας. 

37. "Αμα τη ένάρξει της ισχύος του Μέρους VI του παρόντος Νό Μήέφαρμο· 
μου, αϊ διατάξεις του περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανόνι γήτοΰπερί 
σμός καΐ "Ελεγχος) Νόμου του 1962, δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής Έμπορευμα
έπί ιατρικών προμηθειών και υπηρεσιών. ' ^Υπηρεσιών 

(Κανονισμός 
χαΐ"Ελεγ

χος) Νόμου 
επί Ιατρικών 
■προμηθειών 
κσΐ ύπηρε

σιών 
32το0 1962 
1 0 τ ο 0 1 9 6 3 . 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


