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Ό περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) 
Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 39 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Μέρος Ι . -ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Φαρμακοποιών Συνοπτικός 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμος του 1972. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύ Ερμηνεία, 
πτη διάφορος έννοια— 

«Άρχιφαρμακοποιός» σημαίνει τον Άρχιφαρμακοποιόν του 
Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας' 

«Επιθεωρητής Φαρμακείων» σημαίνει τόν Έπιθεωρητήν Φαρμα
κείων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγεί
ας* 

«Επιτροπή» σημαίνει Έπιτροπήν Τοπικού Φαρμακευτικού Συλ . 
λόγου έκλεγεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 8" 

«Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος» περιλαμβάνει απαντάς 
τους φαρμακοποιούς της Δημοκρατίας' 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 12 καθιδρυόμενον 
Συμβούλιον 

«Ταμεΐον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 15 κοτθ ιδρυόμενο ν 
Ταμεΐον Συντάξεων Φαρμακοποιών' 

«Τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος» περιλαμβάνει απαντάς 
τους Φαρμακοποιούς επαρχίας τινός' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Υπουργόν Υγείας' 
«Φαρμακοποιός» σημαίνει πρόσωπον έγγεγραμμένον συμφώνως Κεφ. 254. 

ταΐς διατάξεσι του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου. 59τοϋΐ962 
(2) Οι έν τω παρόντι Νόμω μή καθορισθέντες άλλως δροι κέκτην-

ται, έκτος εάν εκ τοϋ κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια, τήν όπό 
τών διατάξεων του περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρίων Νόμου άπο- Κεφ. 254. 
δοθεΐσαν αύτοΐς έννοιαν. 59τοϋΐ962 

37 του 1967. 



Πειθαρχικά 
μέτρα. 

Κεφ. 254. 
59 τοΰ 1 9&2 
37 τοΰ 1967. 
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Μέρος Ι1.ΠΕ1ΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
υνισταται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς άσκησιν, τη

ών διατάξεων του παρόντος Νόμου και τών μη συγκρου
ς ταύτας διατάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητη

μου, ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας έπί Φαρμακοποιών. 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον σύγκειται εκ του αρχαιοτέρου 

ροέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενός 'Ανωτέρου 
Δικηγόρου τής Δημοκρατίας οριζομένου υπό του Γενικού Εισαγγε
λέως τής Δημοκρατίας, του Άρχίφαρμακοποιοΰ και του Επιθεωρη
τού Φαρμακείων ώς (exofficio) μελών, και εκ τριών Φαρμακοποιών, 
εξ' ών οί δύο δέον νά έχωσιν ασκήσει το φαρμακευτικόν επάγγελμα 
έπι δεκαετίαν τουλάχιστον, εκλεγόμενοι· ανά τριετίαν υπό τής τακτι
κής γενικής συνελεύσεως του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, 
ώς αιρετών μελών : 

Νοείται δτι δταν το Πειθαρχικόν Συμβούλιον έξετάζη ύπόθεσιν 
εναντίον Κυβερνητικού Φαρμακοποιού και ή κατηγορούσα αρχή είναι 
ό Υπουργός ή ή 'Ιατρική Υπηρεσία, ό Άρχιφαρμακοποιός και ό 
'Επιθεωρητής Φαρμακείων δέν θά παρακάθηνται είς το Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον άλλα θά αντικαθίστανται υπό δύο Φαρμακοποιών μή 
σχετιζομένων με τήν ύπό έκδίκασιν ύπόθεσιν και διοριζομένων υπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(3) Ή θητεία τών αιρετών μελών είναι τριετής, ταύτα δε άσκουσι 
το λειτούργημα αυτών μέχρι τής εκλογής νέων αιρετών μελών : 

Νοείται δτι παν αίρετόν μέλος ούτινος ή περίοδος τής θητείας έχει 
λήξει θά έξακολουθή νά άσκή το λειτούργημα αυτού προς τον σκο
πόν τής συμπληρώσεως οιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας άρξα
μένης προ τής λήξεως τής θητείας αυτού. 

(4) Πρόεδρος τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ό αρχαιότερος 
Πρόεδρος του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, έν περιπτώσει 
δε απουσίας ή άνικανότητος αυτού καθήκοντα Προέδρου του Πει
θαρχικού Συμβουλίου άσκεΐ ό ύπό τοΰ Γενικού Εισαγγελέως τής 
Δημοκρατίας οριζόμενος 'Ανώτερος Δικηγόρος τής Δημοκρατίας. 

(5) Άπαρτίαν συνιστώσι πέντε τουλάχιστον μέλη τοΰ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου εις ά δέον νά συμπεριλαμβάνεται ό Πρόεδρος τοΰ Πει
θαρχικού Συμβουλίου ή, έν περιπτώσει απουσίας ή άνικανότητος τοΰ 
Προέδρου, ό έκτελών καθήκοντα Προέδρου τοΰ Πειθαρχικού Συμβου
λίου 'Ανώτερος Δικηγόρος τής Δημοκρατίας. 

(6) Αϊ αποφάσεις τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφίαν και έν περιπτώσει ισοψηφίας ό Πρόεδρος τής συνεδριά
σεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον : 

Νοείται δτι ή γνώμη τοΰ Προέδρου ώς προς οιονδήποτε κατά τήν 
κρίσιν αυτού νομικόν σημεΐον έγειρόμενον κατά τήν πειθαρχικήν δια
δικασίαν ει ναι δεσμευτική διά τά άλλα μέλη του Πειθαρχικού Συμ
βουλίου. 

4.—(1) Έάν Φαρμακοποιός καταδικασθή ύπό Δικαστηρίου δι' οίον. 
δήποτε αδίκημα το όποιον, κατά τήν κρίσιν τοΰ Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, ενέχει ήθικήν αισχρότητα ή έάν Φαρμακοποιός είναι, κατά 
τήν κρίσιν τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένοχος ατιμωτικής ή έπο
νειδίστου διαγωγής ή διαγωγής ασυμβιβάστου προς το φαρμακευ
τικόν επάγγελμα ή εάν ούτος επέτυχε τήν έγγραφήν του ώς Φαρμα
κοποιού δυνάμει τοΰ περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου 
διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύ
ναται— 

(α) νά διάταξη τήν εκ τοΰ Μητρώου 'Εγγραφής Φαρμακοποιών 
διαγραφήν τοΰ ονόματος αυτού' 



501 Ν.· 39/72 

(β) νά διάταξη άναστολή,ν ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγ
γέλματος δια τοιαύτην χρονικήν περίοδον οιαν τό Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν" 

* ( γ ) νά διάταξη όπως ό Φαρμακοποιός πλήρωση υπό τύπον προ

στίμου ποσόν μη υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας" 
(δ) νά έπιβάλη εις τον Φαρμακοποιόν την ποινήν της έπιπλή

ξεως ή της εγγράφου έπιπλήξεως" 
* (ε) νά έκδώση τοιούτο δ ιάταγμα δσον άφορα τήν πληρώ μην των 

εξόδων τής πειθαρχικής διαδικασίας οίον τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον ήθελε κρίνει ύπό τάς περιστάσεις εϋλογον : 

Νοείται δτι εις λίαν έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' α ς νέα αθωωτικά 
αποδεικτικά στοιχεία μη διαθέσιμα κατά τήν άκρόασιν τής ποινικής 
υποθέσεως καθίστανται διαθέσιμα και δύνανται νά προσαχθώσιν ενώ. 
πιον τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά τήν πειθαρχικήν διαδικα
σίαν, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως έξετάση 
τά εν λ ό γ ω αποδεικτικά στοιχεία και προβή εις έπανεκτίμησιν των 
γεγονότων έπι τή βάσει των όποιων ό Φαρμακοποιός κατεδικάσθη. 

(2) Φαρμακοποιός ^διωχθείς διά ποινικόν αδίκημα και μή ευρεθείς 
ένοχος δεν δύναται νά διωχθή πειθαρχικώς έπι τή αύτη κατηγορία, 
δύναται όμως νά διωχθή διά πειθαρχικόν αδίκημα προκύπτον εκ δια
γ ω γ ή ς αύτοΰ ή οποία σχετίζεται μεν προς τήν π:οινικήν ύπόθεσιν 
αλλά δεν εγείρει τό αυτό έπίδικον θέμα ως τό τής κατηγορίας κατά 
τήν τιοινικήν δίωξιν. 

(3) Ή διαπίστωσις των πραγματ ικών περιστατικών έν άποφάσει 
έκδοθείση έν ά^'ωγή Πολιτικού Δικαστηρίου εις ην Φαρμακοποιός 
υπήρξε διάδικος γίνεται δεκτή ύπό τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου ώς 
εκ πρώτης όψεως (prima facie) μαρτυρία. 

5.—(1) Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβου Πειθαρχική 
λίου άρχεται— διαδικασία. 

(α) ύπό τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτεπαγγέλτως" 
((!) ύπό τοΰ Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας" 
( γ ) ύπό τοΰ Υπουργού ' 
(δ) έπι τή προς τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον κ α τ α γ γ ε λ ί α οιου

δήποτε Δικαστηρίου ή τοΰ Συμβουλίου ή τής 'Επιτροπής 
οιουδήποτε Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου" 

(ε) δι' αιτήσεως τή αδεία τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, οιου
δήποτε άτομου όπερ έχει ενλογον αίτίαν παραπόνου κατά 
τής δ ι α γ ω γ ή ς τοΰ Φαρμακοποιού. 

(2) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, έν τή ασκήσει τής πειθαρχικής 
αύτου εξουσίας, κέκτηται, έφ' δσον τοΰτο είναι πρακτ ικώς δυνατόν, 
πάσας τάς ύπό τοΰ Δικαστηρίου έν τή άκροάσει συνοπτικώς ποινικής 
υποθέσεως κεκτημένας εξουσίας και άσκεΐ τήν πειθαρχικήν αύτου 
έξουσίαν ώς Δικαστήριον έν τή ασκήσει τής συνοπτικής ποινικής 
αύτοΰ διαδικασίας. 

(3) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη, τή ένκρίσει 
τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, Κανονισμούς ρυθμίζοντας τήν άσκησιν 
τών ιδίων αύτοΰ αρμοδιοτήτων, τά τής εσωτερικής αύτοΰ λειτουρ
γ ίας , τήν ενώπιον αύτοΰ διαδικασίαν και παν έτερον συναφές θέμα 
τό όποιον δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι έπιδεκτικόν 
ρυθμίσεως : 

Νοείται δτι, μέχρις δτου έκδοθώσι τοιοΰτοι Κανονισμοί, αί σχετικά! 
πρόνοιαι τών ύπό τοΰ Συμβουλίου Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 
έκδοθεισών και δημοσιευθεισών ύπ' αριθμόν γνωστοποιήσεως 220 
ε'ις τό Τρίτον Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
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' Επαρχία 
•ασκήσεως 
επαγγέλματος 
καΐ άρχαιότης 
φαρμακοποιών. 

Κεφ.254. 
59 TOU1962 
37 του 1967. 

Κεφ. 254. 
5 9 τ ο ϋ 1 9 6 2 
3 7 τ ο ϋ 1 9 6 7 . 

Κεφ. 254. 
5 9 τ ο ΰ 1 9 6 2 
37 τοΰ 1967. 

Κεφ. 254. 
5 9 τ ο ΰ 1 9 6 2 
37 τοΰ 1967. 

Τοπικοί Φαρ
μακευτικοί 
Σύλλογοι. 

Τακτική 
Γενική 
συνέλευσις 
Τοπικών 
Φαρμακευτι
κών Συλλόγων 

της 2ας ' Ιουνίου 1949, μονίμων Διατάξεων θά έξακολουθήσωσιν έφαρ. 
μοζόμεναι έφ' δσον δέν αντίκεινται προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

(4) Πάσα άπόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα θεωρήται 
ώς Δ ι ά τ α γ μ α Δικαστηρίου ασκούντος συνοπτικήν διαδικασίαν και 
θά έκτελήται κατά τον αυτόν τρόπον ο:>ς καΐ δ ιάταγμα τοΰ Δικαστη

ρίου τούτου. 

Μέρος Ι 11. ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
6.—(1) Δια τους σκοπούς του παρόντος Μέρους— 

(α) Φαρμακοποιός τις λογίζεται ασκών το φαρμακευτικόν επάγ
γ ε λ μ α εν τινι επαρχία : 

(i) εάν ούτος, ή οιοσδήποτε Φαρμακοποιός μεθ' οδ ούτος 
εργάζετα ι συνεταιρικώς, άσκή το φαρμακευτικόν 
ε π ά γ γ ε λ μ α και διατηρή φαρμακεΐον, δεόντως έγγε 
γραμμένον δυνάμει τών διατάξεων του περί Φαρμα
κευτικής καΐ Δηλητηρίων Νόμου, έν τη επαρχία ταύτη" 

(ii) έαν οδτος είναι Διευθυντής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ήτις διατηρεί 
φαρμακεΐον, δεόντως έγγεγραμμένον δυνάμει τών δια
τάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νό
μου, έν τη επαρχία ταύτη ' ή 

(in) έάν οδτος άσκή τό φαρμακευτικόν ε π ά γ γ ε λ μ α εν τινι 
φαρμακείω, δεόντως έ γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω δυνάμει τών δια
τάξεων του περί Φαρμακευτικής καΐ Δηλητηρίων Νό
μου, ή έάν άσκή τό φαρμακευτικόν ε π ά γ γ ε λ μ α εις 
οιανδήποτε άλλην έργασίαν, ήτις δυνάμει τών διατά
ξεων του ρηθέντος Νόμου δέον δπως διεξάγηται ύπό 
φαρμακοποιού, έν τη επαρχία ταύτη ' 

(β) Κυβερνητικός Φαρμακοποιός έχων τήν εδραν αυτού έν τινι 
επαρχία λογίζεται Φαρμακοποιός ασκών τό φαρμακευτικόν 
ε π ά γ γ ε λ μ α έν τη επαρχία ταύτη ' 

( γ ) ή άρχαιότης τών μελών Τοπικού Φαρμακευτικού Σ υ λ λ ό γ ο υ 
κρίνεται βάσει τής ημερομηνίας τής αδείας, πτυχίου ή δι
πλώματος φαρμακευτικής ή οιουδήποτε άλλου έγγραφου 
δυνάμει τών οποίων έγένετο ή έγγραφη εκάστου έξ αυτών 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων Νόμου. 

7.—(1) Έ ν εκάστη επαρχία καθιδρύεται Τοπικός Φαρμακευτικός 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς συγκείμενος έξ απάντων τών Φαρμακοποιών οϊτινες 
άσκοΰσι τό φαρμακευτικόν ε π ά γ γ ε λ μ α έν τη επαρχία ταύτη : 

Νοείται δτι έάν δ αριθμός τών εν τινι επαρχία Φαρμακοποιών· δέν 
ύπερβαίνη τους δεκαπέντε, ούτοι αντί νά άποτελέσωσι Τοπικόν Φαρ
μακευτικόν Σ ύ λ λ ο γ ο ν δύνανται νά καταστώσι μέλη τοΰ Τοπικού Φαρ
μακευτικού Σ υ λ λ ό γ ο υ γειτνιαζούσης επαρχ ίας τής εκλογής των, δστις 
και υποχρεούται δπως δεχθή τούτους ώς μέλη αυτού. 

(2) Ουδείς Φαρμακοποιός δύναται νά είναι μέλος δύο Τοπικών 
Φαρμακευτικών Σ υ λ λ ό γ ω ν συγχρόνως. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου θεωρείται δτι άπο
τελοΰσιν άνά μίαν έπαρχίαν οα έπαρχίαι Λευκωσίας και Κυρήνειας, 
Λεμεσού και Πάφου, και Λάρνακος και 'Αμμοχώστου. 

8.—(1) Μετά τήν πάροδον ενός μηνός, έν πάση δέ περιπτώσει ουχί 
βραδύτερον τών τριών μηνών, από τής. ενάρξεως τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος Νόμου καθ ' δσον άφορα τό έτος 1972, καθ' δσον δέ άφορα 
έκαστον έπόμενον τρίτον έ'τος κατά ή μετά τήν δεκάτην, ουχί δέ 
βραδύτερον τής τριακοστής πρώτης ' Ιανουαρίου έν έκάστω έπομέ
νω τρίτω έ'τει, τό άρχαιότερον τών μελών τοΰ Τοπικοΰ Φαρμακευτι
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κου Συλλόγου διά το έτος 1972 και ό Πρόεδρος της Επιτροπής του 
Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου δι' έκάστην έπομένην περίοδον 
τριών ετών, συγκαλεί άπαντα τά μέλη του τοιούτου Συλλόγου εις 
τακτικήν γενικήν συνέλευσιν εις χρόνον και τόπον καθορισθησόμενον 
ύπ' αύτου. 

(2) Της τοιαύτης συ\ελεόσεως προεδρεύει το παριστάμενον εις 
ταύτην άρχαιότερον τών μελών τοΰ Τοπικοί) Φαρμακευτικού Συλλό
γου, άπαρτίαν δε συνιστά το εν τέταρτον τών συγκληθέντων μελών 
ή δ πλησιέστερος προς τούτο αριθμός : 

Νοείται οτι έάν εντός ημισείας ώρας από του καθορισμένου χρό
. νου δεν σχηματισθή απαρτία, ή συνέλευσις αναβάλλεται διά την 

αυτήν ήμέραν της επομένης εβδομάδος καΐ κατά τον αυτόν χρόνον 
και τόπον, οπότε ή παρουσία οιουδήποτε αριθμού Φαρμακοποιών 
συνιστά άπαρτίαν. 

(3) Ή συνέλευσις εκλέγει εκ τών μελών του Τοπικού Φαρμακευτι
κού Συλλόγου Έπιτροπήν συγκειμένην έκ του Προέδρου και τεσσά
ρων μελών ών ή θητεία διαρκεί μέχρι της επομένης εκλογής Επι
τροπής του τοιούτου Συλλόγου. 

(4) Μετά την έκλογήν τής 'Επιτροπής ή συνέλευσις προχωρεί και 
εκλέγει έκ τών μελών του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, ούχι 
δε άναγκαίως έκ τών μελών τής Επιτροπής, αριθμόν Φαρμακοποιών 
ασκούντων το φαρμακευτικόν επάγγελμα επί δεκαετίαν τουλάχιστον, 
ίνα οδτοι έκπρόσωπώσι τόν οίκεΐον Τοπικόν Φαρμακευτικόν Σύλλο
γόν εις το Συμβούλιον μέχρι τής επομένης εκλογής, ήτοι δύο Φαρ
μακοποιούς οσάκις ό αριθμός του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου 
δεν ύπερβαίνη τους είκοσι, τρεις οσάκις ύπερβαίνη τους είκοσι αλλά 
δεν ύπερβαίνη τους έξήκοντα καΐ τεσσάρας ε'ις πασαν άλλην περί
πτωσιν. 

(5) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, ή 'Επιτρο
πή δύναται νά ρυθμίζη τήν άσκησιν τών ιδίων αυτής αρμοδιοτήτων, 
τά τής εσωτερικής αυτής λειτουργίας, καΐ τόν τρόπον διενεργείας 
εκλογών δυνάμει τών εδαφίων (3) και (4), δύναται δε νά έπιβάλλη 
έπί τών μελών του Συλλόγου έτησίαν συνδρομήν μη ύπερβαίνουσαν 
τάς εξ ΧΊρας. 

(6) Ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (5) πληρωτέα συνδρομή δύναται νά 
διεκδικηθή ώς χρέος όφειλόμενον τη Επιτροπή, άνευ δε επηρεασμού 
τής υποχρεώσεως αύτου" προς καταβολήν τής συνδρομής ουδέν μέλος 
γίνεται δεκτόν εις οιανδήποτε συνέλευσιν συνερχομένην συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου, ουδέ εΐναι έκλέξιμον δυνάμει 
του αύτοΰ Νόμου, εκτός έάν κατέβαλεν ήδη τήν δυνάμει του παρόντος 
Νό|.:ου ύπ' αύτου πληρωτέα ν συνδρομήν. 

9.—(1) Τή εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου τουλάχιστον του Εκτακτος 
όλικοΟ άριθμοΰ τών μελών Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου ή γενική συνέλευ 
'Επιτροπή συγκαλεί έ'κτακτον γενικήν συνέλευσιν τοΰ τοιούτου Συλ-

 σιςΤ°™κοϋ 
λόγου προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεως έπί παντός θέματος Συχχ£!^τικου 

αναγραφομένου έπί τής προσκλήσεως. 
(2) Αϊ διατάξεις τοϋ εδαφίου (2) του άρθρου 8 αί άφορώσαι εις 

τήν άπαρτίαν εφαρμόζονται και έπί πάσης τοιαύτης συνελεύσεως, 
αί αποφάσεις δε εφ' απάντων τών θεμάτων λαμβάνονται διά πλειο
ψηφίας τών παρόντων μελών εν περιπτώσει ισοψηφίας ό Πρόεδρος 
τής συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

Μέρος IV.ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

10.—(1) 'Ό Άρχιφαρμακοποιός, ή έν περιπτώσει απουσίας ή άνι Τακτική 
κανότητος αύτου ό 'Επιθεωρητής Φαρμακείων, ουχί βραδύτερον τών γενική 
τεσσάρων μηνών από τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου π^κ^ρίο™0 

καθ' δσον άφορα τό έτος 1972, έν έκάστω δέ έπομένω τρίτω έτει ουχί Φαρμακευτ,κοο 
βραδύτερον τής εικοστής ογδόης Φεβρουαρίου, συγκαλεί απαντάς Συλλόγου 
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τους Φαρμακοποιούς της Δημοκρατίας είς τακτικήν γενικήν συνέ
λευσιν συγκροτηθησομένη.ν έν Λευκωσία είς τόπον καί χρόνον καθορι
σθησόμενον υπ' αυτού. 

(2) Αϊ δια την έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη ν τακτικήν γενικήν 
συνέλευσιν προσκλήσεις άναφέρουσι τον τόπον καί χρόνον της τοιαύ
της συνελεύσεως καί αποστέλλονται είς άπαντα τα δικαιούμενα 
δπως παραστώσι κατ' αυτήν καί τα έχοντα δικαίωμα ψήφου πρόσωπα 
ουχί περισσότερο ν τών δέκα τεσσάρων καί ουχί όλιγώτερον των οκτώ 
ημερών προ της ημερομηνίας της συνελεύσεως : 

Νοείται δτι ή τυχαία παράλειψις αποστολής τοιαύτης προσκλήσεως 
εις τίνα Φαρμακοποιόν ή υπό τίνος Φαρμακοποιού τυχόν μή λήψις 
τοιαύτης προσκλήσεως δεν καθίστα άκυρους τάς εργασίας της τοι. 
αύτη ς συνελεύσεως. 

(3) Ό Αιρετός Πρόεδρος, ή έν περιπτώσει άτιουσίας ή άνικανότη
τος αύτου, ή μή υπάρχοντος Αιρετού Προέδρου, μέλος όριζόμενον 
επί τούτω ύπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, 
τριάκοντα δε προσωπικώς παριστάμενοι Φαρμακοποιοί συνιστώσιν 
απαρτία ν : 

Νοείται δτι εάν εντός ημισείας ώρας από του καθωρισμένου χρόνου 
δεν σχηματισθή απαρτία ή συνέλευσις αναβάλλεται διά τήν αυτήν 
ήμέραν της επομένης εβδομάδος καί κατά τόν αυτόν χρόνον καί τό
πον, οπότε ή παρουσία δεκαπέντε Φαρμακοποιών συνιστά άπαρτίαν. 

(4) Αϊ αποφάσεις έφ' απάντων τών θεμάτων λαμβάνονται διά 
πλειοψηφίας τών παρόντων, έν περιπτώσει δε ισοψηφίας ό Πρόεδρος 
της συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(5) Ή τακτική γενική συνέλευσις του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου προβαίνει έν άλλοις είς τήν έκλογήν : 

(α) τριών Φαρμακοποιών ως μελών τοΰ Συμβουλίου : 
(i) Δύο δέον νά εχωσιν ασκήσει το φαρμακευτικόν επάγ

γελμα έπί δεκαετίαν τουλάχιστον : 
Νοείται δτι οδτοι δέον νά είναι Φαρμακοποιοί έξα

σκουντες ιδιωτικώς το επάγγελμα καί μή μέλη του 
..■·/."■ ιδίου Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

(ii) Εις νά είναι Κυβερνητικός Φαρμακοποιός" 
(β) τών τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ώς προνο

είται έν τω έδαφίω (2) του* άρθρου 3. 

"Εκτακτος 11.— (1) Το Συμβούλιον συγκαλεί εκτακτον γενικήν συνέλευσιν 
γενική τόϋ^ Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου οσάκις κρίνη τούτο σκό

συνέλεοσις τοθ. ΊΪΙμ0ν> ή υποχρεωτικώς τη καταθέσει παρά τω Γραμματεΐ εγγράφου 
Φαρ'μακευτικοΟ α'·τήσεως εκ μέρους δεκαπέντε τουλάχιστον Φαρμακοποιών. 
Συλλόγου. ^ ) 'Εάν το Συμβούλιον εντός τεσσαράκοντα ήμερων άπό της 

καταθέσεως της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή είς τήν προσήκουσαν 
σύγκλησιν τής τοιαύτης συνελεύσεως, δέκα Φαρμακοποιοί έκ τών 
ύποβαλόντων τήν αϊτησιν δύνανται νά συγκαλέσωσιν εκτακτον γενι
κήν συνέλευσιν. 

(3) Ή αίτησις εκθέτει τόν σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπο
γράφεται δέ ύπό τών ύποβαλόντων ταύτην. 

(4) Αί διατάξεις τών εδαφίων (3) καί (4) τοΰ άρθρου 10 εφαρμό
ζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί πάσης γενικής συνελεύσεως 
συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι έάν εντός ενός τετάρτου τής ώρας άπό του καθωρι
σμένου χρόνου δεν σχηματισθή απαρτία, ή συνέλευσις διαλύεται. 
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12.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλων τοΰ Φαρμακευτικού* Σ ώ μ α τ ο ς Συμβούλων 
συγκείμενον έκ των Φαρμακοποιών οϊτινες εξελέγησαν ώς έκπρό τουΦαΡ}ια-
σωποι τών Τοπικών Φαρμακευτικών Σ υ λ λ ό γ ω ν συμφώνως προς τάς Σώματος, 
διατάξεις τοΰ εδαφίου (4) του άρθρου 8 καί τών τριών Φαρμακο
ποιών οϊχινες εξελέγησαν ύπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως 
τοΰ Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου συμφώνως προς τάς δια
τάξεις της παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (5) τοΰ άρθρου 10 : 

Νοείται δτι ό Άρχιφαρμακοποιός καΐ ό Επιθεωρητής Φαρμακείων 
δικαιούνται νά παρακάθηνται εις τάς συνεδρίας τοΰ Συμβουλίου ώς 
παρατηρηταί . 

(2) Ή θητεία τών μελών τοΰ Φαρμακευτικού Συμβουλίου διαρκεί 
μέχρι της διενεργείας τών επομένων εκλογών, άπαντα δε τά μέλη 
εΐναι επανεκλέξιμα. 

(3) Το Φαρμακευτικόν Συμβούλων εκλέγει έκ τών ιδίων αυτού 
μελών τόν Αίρετόν Πρόεδρον και Γραμματέα αύτοΰ. 

(4) Το Φαρμακευτικόν Συμβούλων συνέρχεται, αναβάλλει ή άλλως 
πως ρυθμίζει τάς ιδίας αύτοΰ συνεδρίας κατά το δοκούν. 

(5) Ε π τ ά μέλη τοΰ Συμβουλίου συνιστώσα/ άπαρτίαν, αϊ αποφά
σεις δε έφ' απάντων τών ενώπιον αύτοΰ αναφυομένων ζητημάτων λαμ
βάνονται διά πλειοψηφίας' εν περιπτώσει ισοψηφίας ό Πρόεδρος τής 
συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(6) Έ ν περιπτώσει απουσίας ή άνικανότητος τοΰ Αίρετοΰ Προέ
δρου, τά παρόντα μέλη τοΰ Συμβουλίου έκλέγουσι μεταξύ αυτών εν 
πρόσωπον δπως προεδρεύση τής συνεδρίας. 

(7) Ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου δύναται νά συγκαλή το Συμ
βούλων εις συνεδρίαν, υποχρεούται δε νά πράξη τοΰτο τή ε γ γ ρ ά φ ω 
αιτήσει πέντε τουλάχιστον μελών τοΰ Συμβουλίου καθοριζούσης τους 
σκοπούς τής τοιαύτης συνεδρίας. 

13.—(1) Το Συμβούλων εξετάζει άπαντα τά εφαπτόμενα τοΰ φαρ Έξουσίαιτοϋ 
μακευτικοΰ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς θέματα καί λαμβάνει άπαντα, τά μέτρα Συμβουλίου, 
άτινα εκάστοτε ήθελε κρίνει σκόπιμα προς τοΰτο" άνευ δε επηρεα
σμού τής γενικότητος τής ανωτέρω διατάξεως ή οιασδήποτε ετέρας 
εξουσίας χορηγηθείσης εΐς αυτό ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, το Συμ
βούλων κέκτηται τάς ακολούθους εξουσίας : 

(α) Νά προστατεύη την τιμήν καί τήν άνεξαρτησίαν τοΰ Παγ
κυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου καί νά προασπίζη ταύτην 
ε'ις τάς σχέσεις αύτοΰ προς τήν νομοθετικήν καί έκτελεστικήν 
έξουσίαν' 

(β) ι ά ρυθμίζη διά κανονισμών τήν άφορώσαν εις τήν άσκησιν 
τοΰ φαρμακευτικού επαγγέλματος δεοντολογ ίαν 

( γ ) νά δίδη διευκρινίσεις καί νά αποφαίνεται επί θεμάτων άφο

ρώντων εις τήν έπαγγελματ ικήν δεοντολογ ίαν 
(δ) νά έξετάζη καί, εάν κρίνη τούτο σκόπιμον, νά ύποβάλλη 

εισηγήσεις έπί ισχυούσης νομοθεσίας και. φαρμακευτικών 
θεμάτων υποβαλλομένων αύτω προς έξέτασιν ή νά ύποβάλλη 
εισηγήσεις προς τήν Κυβέρνησιν έπί τοΰ κατά πόσον εΐναι 
επιθυμητή ή ε ισαγωγή νέας νομοθεσίας' 

(ε) νά έκπροσωπή το φαρμακευτικόν σώμα δι' οιονδήποτε θέμα 
ώς προς το όποιον ή τοιαύτη έκπροσώπησις θεωρείται αναγ
καία ή σκόπιμος' 
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(στ) νά προωθή καλάς σχέσεις και κατανόησιν μεταξύ του Παγ
κυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του κοινού" 

(ζ) νά καθορίζη το εις το Συμβούλιον πληρωτέον ιτοσοστόν έκ 
των επιβαλλομένων ύπό των τοπικών φαρμακευτικών συλ
λόγων επί τών μελών αυτών ετησίων συνδρομών δυνάμει του 
εδαφίου (5) τοΟ άρθρου 8 του παρόντος Νόμου' 

(η) νά καθορίζη κλίμακας αμοιβών Φαρμακοποιών δι' επαγγελ
ματικός συμβουλάς, παρασχεθείσας υπηρεσίας ή έκτελεσθεΐ. 
σαν έργασίαν" 

(θ) νά ρυθμίζη παν θέμα άφορων ε'ις τάς ετησίας άδειας απου
σίας τών Φαρμακοποιών' 

(ι) νά έκδίδη Κανονισμούς διέποντας και ρυθμίζοντας οιονδή
ποτε τών ως άνω θεμάτων ύπό τον δρον ότι οι τοιούτοι Κανο
νισμοί θά τύχωσι της εγκρίσεως της πλειοψηφίας της γενικής 
συνελεύσεως τοΟ Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει της παραγράφου (ι) τοΟ 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου— 

(α) διά την ρύθμισιν θεμάτων προβλεπομένων έν ταΐς παρα
γράφοις (α), (β), (γ) , (δ), (ε), (στ), (ζ) και (θ) του 
εδαφίου (1) δημοσιεύονται ύπό του Συμβουλίου έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ από 
της δημοσιεύσεως των' 

(β) διά τήν ρύθμισιν θεμάτων προβλεπομένων έν τη παραγράφω 
(η) του εδαφίου (1) ή διά τήν ρύθμισιν οιωνδήποτε άλλων 

'θεμάτων πλην τών έν τη παραγράφω (α) τοα παρόντος 
εδαφίου αναφερομένων, θά ίσχύωσιν ύπό τον δρον ότι οι 
τοιούτοι κανονισμοί, άμα τη έγκρίσει των ύπό της πλειο
ψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως του Παγκυπρίου Φαρμα
κευτικού Συλλόγου, θά έγκρίνωνται ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου και θά κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντι
προσώπων. 'Εάν εντός είκοσι και μιας ήμερων από της τοι
αύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφά
σεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω κατά. 
τεθέντας Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων, έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και 
τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εΐναι 
δεσμευτικοί δι' απαντάς τους Φαρμακοποιούς. 

(4) Πάς Φαρμακοποιός δστις παραβαίνει ή δέν τηρεΐ Κανονισμούς 
έκδοθέντας συμφώνως τω παρόντι άρθρω θεωρείται ένοχος ασυμβι
βάστου προς το φαρμακευτικόν επάγγελμα διαγωγής. 

(5) Το Συμβούλιον είναι δυνατόν νά έκπροσωπηθή ενώπιον οιου
δήποτε Δικαστηρίου ύφ' οιουδήποτε τών μελών αύτου ή ύπό δικη
γόρου δεόντως έπί τούτω διοριζομένου. 

(6) Τό Συμβούλιον δύναται νά ρυθμίζη τάς ιδίας αύτου λειτουρ 
γίας, τήν πρακτικήν και τήν ενώπιον αύτου διαδικασίαν καθ' δν τρό
πον ήθελε τούτο κρίνει σκόπιμον. 
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14.—(1) Το Συμβούλιον θά δημιουργήση, το ταχύτερο.'/ δυνατόν ' Επίτροποι τοΰ 
μετά την έκλογήν του, τάς ακολούθους έπιτροπάς, επιπροσθέτως προς

 Συ
μ

6ουλιου
· 

οιασδήποτε ετέρας έπιτροπάς ών ή σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή : 
(α) Έπιτροπήν Επαγγελματικής Δεοντολογίας ήτις θά σύνταξη 

σχέδιον κανονισμών διεπόντων την άφορώσαν εις την ένά
σκησιν του φαρμακευτικού επαγγέλματος εν τή Δημοκρατία 
δεοντολογίαν και ήτις θά συντονίζη και θά συμβουλεύη έπί 
θεμάτων επαγγελματικής συμπεριφοράς' 

(β) Έκτελεστικήν Έπιτροπήν ήτις θά άποτελή μονίμως λειτουρ ^ 
γουν σώμα εξουσιοδοτημένο ν δπως άποφασίζη ή έ.κτελή άπο. 
φάσεις εκ μέρους τοΟ Συμβουλίου επί θεμάτων άτινα θεω
ρούνται ύπό της Εκτελεστικής Επιτροπής ώς λίαν ασή
μαντα διά νά άπαιτήται αναφορά των εις συνεδρίαν τοΰ 
Συμβουλίου ή οσάκις θεωρείται ύπό τής Εκτελεστικής Επι 
τροπής OTL ή διεκπεραίωσίς των επείγει. 

(2) Ένέργειαι των'Επιτροπών υποβάλλονται τω Συμβουλίω προς 
έγκρισιν κατά τήν πρώτην πρόσφορον εύκαιρίαν. 

Μέρος' ν .  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ 
15.—(1) Το Συμβούλιον δύναται, τή έγκρίσει του Υπουργικού Κ(χνονισμοΐ 

Συμβουλίου, νά έκδίδη Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων τού πα. προνοοΟντες 
ρόντος Μέρους, προνοοΰντας τήν δημιουργίαν Ταμείου κληθησομένου κ^γορηνή

ΐς 

«Ταμεΐον Συντάξεως Φαρμακοποιών» διά τήν χορήγησιν συντάξεων ματα. 
και χορηγημάτων προς αποσυρόμενους τής ασκήσεως του φαρμα
κευτικού επαγγέλματος Φαρμακοποιούς είσενεγκόντας εις το Ταμεΐον 
(εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς «οί ε'ισφορεΐς») και έν περι
πτώσει θανάτου αυτών εις τάς χήρας και τά ορφανά αυτών. 

(2) Οί έκδοθησόμενοι δυνάμει του παρόντος Μέρους Κανονισμοί 
προνοοΰσι— 

(α) περί τής καθιδρύσεως Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου 
(έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ώς «το Διοικητικόν 
Συμβούλιον») και περί τής εκδόσεως εσωτερικού, κανονισμού 
διέποντος τά τών συνεδριών, συμπεριλαμβανομένου τού θέ

• ματος τής απαρτίας, τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου' 
(β) περί τών εξουσιών και τών καθηκόντων τοΰ Διοικητικού 

Συμβουλίου* 
(γ) περί τής επενδύσεως χρημάτων ανηκόντων εις το Ταμεΐον, 

περί τοΰ εκάστοτε διενεργουμένου ελέγχου και εκτιμήσεως 
τοΰ Ταμείου και οσάκις έκτίμησις τοΰ Ταμείου δεικνύει Οτι 
τοΰτο— 

(i) είναι, ή πιθανόν νά καταστή, ανεπαρκές προς αντιμε
τώπισα/ τών υποχρεώσεων αυτού' ή 

(ii) είναι, και ενδέχεται νά συνέχιση νά είναι, πλέον ή 
ευλόγως επαρκές προς άντιμετώπισιν τών υποχρεώ
σεων αύτοΰ, 

περί λήψεως τοιούτων μέτρων οία δυνατόν νά θεωρηθώσιν 
αναγκαία ίνα το Ταμεΐον καταστή κατά τάς περιστάσεις εϊτε 
επαρκές εϊτε μή πέραν τοΰ ευλόγως δεόντως επαρκές προς 
άντιμετώπισιν τών υποχρεώσεων αύτοΰ' 

(δ) περί τοΟ ποσοΰ τών εισφορών και τής πληρωμής αυτών εις 
το Ταμεΐον ύπό τών Φαρμακοποιών και περί τοΰ τρόπου τής 
συλλογής τοιούτων εισφορών ώς και περί τών κυρώσεων διά 
τήν μή πληρωμή ν τών τοιούτων εισφορών 

(ε) περί τών δρων χορηγήσεως συντάξεων και χορηγημάτων 
προς τους είσφορεΐς ή προς τάς χήρας και τά ορφανά αυτών 
κα ι περί τοΰ τρόπου υπολογισμού τών τοιούτων συντάξεων 
κα ι χορηγημάτων' 
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(στ) περί των στοιχείων άτινα θά παρέχωνται Οπό των είσφορέων 
καΐ τών χηρών και ορφανών α υ τ ώ ν 

, (ζ) περί της απαγορεύσεως της εκχωρήσεως, επιβαρύνσεως ή 
κατασχέσεως οιασδήποτε συντάξεως ή χορηγήματος ' 

(η) περί τών συνθηκών υπό τάς οποίας σύνταξις χορηγηθείσα 
δυνάμει τών διατάξεων τών τοιούτων Κανονισμών' τερματί

ζεται ή διακόπτεται ' 
(θ) περί της τηρήσεως τών αναγκαίων λογαρ ιασμών του Ταμείου 

και περί του τρόπου έλεγχου τούτων' 
(ι) περί τών συνθηκών υπό τάς όποιας διαλύεται το Ταμείο ν 

και της έν τοιαύτη περιπτώσει ακολουθητέας πορείας ώς και 
περί του τρόπου διαθέσεως του Ταμείου. 

( ια) περί αναφυομένων και συμπληρωματικών θεμάτων ών ή ρύθ

μισις ήθελε κριθή αναγκα ία ή σκόπιμος δια τους σκοπούς 
τοΰ Ταμείου. 

16.—(1) Ουδείς Φαρμακοποιός θά χρέωση οιονδήποτε τών πελα
τών αύτου δι' οιονδήποτε ποσόν πληρωθέν ύπ' αυτού ώς εισφορά προς 
το Τα μείον ή θά λάβ.η το ποσόν τούτο π α ρ ' αύτοΟ. 

(2) Πας Φαρμακοποιός δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του εδα
φίου (Ί) εΐναι ένοχος ασυμβιβάστου προς το φαρμακευτικόν επάγ
γ ε λ μ α δ ι α γ ω γ ή ς . 

Μέρος V I .  Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
1 7 . Ή ισχύς του παρόντος Νόμου πλην του Μέρους V άρχεται 

από της δημοσιεύσεως αύτου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας, ή δε του Μέρους V άρχεται από ημερομηνίας καθορισθη. 
σομένης υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Τροποποίησις 1 8 . Ό περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος θά άναγινώ
τοϋ περί Φαρ ̂  σκηται, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς υποκείμενος εις τάς διατά
μακευτικής και c T Q Q π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου, αΐτινες και θά ύπερισχύωσιν έν περιπτώσει 
Δηλητηρίων ^ , r ^  , Γ , '„ , „ _ , c

 Γ Λ > Λ 
Νόμου! συγκρούσεως μεταξύ αυτών και των διατάξεων του περί Φαρμακευ
Κεφ. 254. τικής και Δηλητηρίων Νόμου. 
59 τοΰ1962 
37 τοΰ 1967. 

Οι φαρμακο
ποιοί δέν 
δύνανται νά 
χρεώνωσι 
τους πελάτας 
δι* εισφοράς. 

" Εναρξις 
ισχύος. 


