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Ό περί Φαρμάκων ("Ελεγχος Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συν-
τάγιματος. 

'Αριθμός 30 τοΟ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρη.ται ώς ό περί Φαρμάκων ("Ελεγ- Συνοπτικός 

χος Ποιότητος, Προμηθείας καΐ Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του τίτλος. 
1980 και θά άναγινώσικηται όμου μετά τοϋ περί Φαρμάκων ("Ελεγχος 
Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόμου τοΟ 1967 (έν τοις εφεξής 6τοθΐ967. 
αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»), και ό δασικός νόμος και ό 
παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Φαρμάκων ("Ελεγ
χος Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόιμοι τοΟ 1967 και 1980. 

2. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται τροποποί
διά της έξ αύτου διαγραφής της λέξεως «τριών» (δευτέρα γραμμή) ησιςτοΰ 
και της αντικαταστάσεως της δια της λέξεως «εξ». εδαφίου (ΐ) 

1 ' ' του άρθρου 7 
τοΟ βακτιικοΰ 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο̂ οί

(α) Διά της έκ της παραγράφου ('στ) του εδαφίου (1) αύτου Τ^το0
Ά 

διαγραφής τών λέξεων «συνάδει, ή δεν συνάδει πλέον προς τό τοοβ^συΚοϋ 
δείγμα», (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως νόμου., 
ιτων διά τών λέξεων «δέν συνάδει, ή έπαυσε πλέον νά συνάδη προς 
τό δείγμα»' και 

(Β) διά τής έκ τής παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «ανακαλείται αυτομάτως» (δευτέρα γραμ
μή και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «παύει ισχύουσα 
αυτοδικαίως». 

4. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποί
ώς ακολούθως : Τ*3!00,,, 

^ , „ „ εδαφίου (1) 
(α) Διά τής έκ τής παραγράφου (γ) αύτου διαγραφής τών τοΰ&ρθρουΐο 

λέξεων «ώς και έτερων καθωρισμένων ουσιών» (τρίτη και τε το0δθ3σμκο° 
τάρτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων ν6μου' 
«ώς και οιωνδήποτε έτερων ουσιών καθοριζομένων διά γνωστο
ποιήσεως του Συμβουλίου Φαρμάκων δημοσιευομένης έν τη έπι
σήμω έφηιμερίδι τής Δηιμοκρατίας» και 
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Τροποποΐ-

ησις τοΰ 
εδαφίου (2) . 
τοΰ άρθρου 14 
τοϋ SOKJIXOQ 
νόμου.· 

ΤροποποΙη 
ησιςτοΟ 
όρθρου 21 
τοΰ βοοσικοΰ 
νόμου. 

ΤροποποΙ-

ησιςτοΰΊ 
εδαφίου (4) 
τοΰ άρθρου 23 
τοΰ SOXJUKOG 
νόμου. 

Προσθήκη είς 
τόν δαισικόν 
νόμον, νέων 
άρθρων 29Α 
κα·129Β. 

(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (στ) αύτου και της 
ιάντίκαταστάσεώς της διά της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(στ) τόν αύξοντα αριθμόν αδείας εμπορίας, ώς οδτος εΐναι 
ικατακεχωρημένος έν : τω οίκείω Βιβλίω τω τηρουμένω 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τόν 
αριθμόν ομάδος κατασκευής'». 

5. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτου διαγραφής των λέξεων «ή ανάλογα φάρμακα, 
ήτοι φάρμακα» . ('δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων. «φάρμακα ή έτερα φάρμακα». 

6. Τό άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ 
ένθέσεως, ευθύς μετά τό εδάφιον (2), του ακολούθου νέου εδαφίου : 

κ<(2Α) ΆναφοριΙκώς προς τάς διατάξεις των παραγράφων (α) , 
'(β) και (|δ) του ιέιδαφίου (2), ό Υπουργός κέκτηται έξου
ισίαν, κατά τόν ικαθοριοιμόν μεγίστης δυνατής τιμής Ιατρι
κών προμηθειών ή ανωτάτου ποσοστού κέρδους δπερ 
δύναται νά άποικοιμιίοίθή έ κ τ η ς πωλήσεως Ιατρικών προ
ιμηίθειών, νά λαμβάνη ύπ' δψιν, είτε επιπροσθέτως προς 
ιτά στοιχεία τά αναφερόμενα ε'Ίς τάς ρηθείσας παραγρά
γράφους εϊτε, οσάκις, ο Ύίπιουργός ικρίνη στι τοΰτο απαιτεί 
ιτό δημόσιον ισυμφέιρον, εις άντυκατάστασιν τών τοιούτων 
^στοιχείων ή οιουδήποτε έξ αυτών, τάς επικρατούσας εις 
οιανδήποτε άίλλοδαπήν χώραν, τής όποιας at έν γένει 
ισυνθήικαι καΐ ιδίως αϊ οίκονομυκαΐ καΐ αϊ συνθήκαι δια? 

. ιβιώσεως είναι παρόμοιαι προς τάς έν τή Δημοκρατία, 
τιμάς πωλήσεως τών τοιούτων Ιατρικών προμηθειών 
Ιύφ' οΙουδήποτε κατασικευαστου ή προμηθευτοΟ αυτών.». 

7. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έξ αύτου διαγραφής τής λέξεως «τριών» (τετάρτη γραμμή) 
καΐ τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «εξ». 

8. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 29, τών ακολούθων νέων άρθρων : 
«Κο3θήκοντται 29Α.—(1) Ό πωλητής οιουδήποτε ελεγχομένου φάρμα·; 
πωλητού κευτικου σκευάσματος άναφορικώς προς τό όποιον έξε
φαρμακευ c , n , ,ς. , Γ , ς. , Τ ' ~ %. r , c  ~ 7 
τικών δοθη αδεία εμπορίας δυνάμει των διατάξεων του παρόν
σκευοχτμάτών.ι τος Νόμου δέον δπως έμπορεύηται τουτό συμφώνως προς 

τους δρους είς τους οποίους υπόκειται ή άδεια εμπορίας. 
(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1), 

ό πωλητής οιουδήποτε τοιούτου φαρμακευτικού σκευά
σμοίτος δέον δπως διατηρή τοΰτο ύπό τοιαύτην άποθήκευ
σιν και θερμοκρασίαν ώς τό Συμβούλιον Φαρμάκων ήθε
λεν εκάστοτε καθορίσει έν τή αδεία εμπορίας. 

29Β. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, τό Συμβούλιον Φαρμάκων, 
εφόσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον, δύναται νά απαί
τηση παρ' οιουδήποτε είσαγωγέως ελεγχομένου φαρμα
κευτικού σκευάσμοπ:ος δπως, πρό τής είσαγωγής ή κυκλο
φορίας έν τή Δημοκρατία οιανδήποτε ομάδος κατασκευής 
ή μέρους ομάδος κατασκευής του σκευάσμοττος, άναφο
ίρικώς πρός.τό όποιον εξεδόθη άδεια εμπορίας, προσκό
μιση προς αυτό πιστοποιητικόν αναλύσεως, εκδοθέν ύπό 

'Εξουσία 
Συιμ$ουΜουι 
Φαρμάκων, 
δπως άπαιίτί) 
πιστοποι
ητικόν 
αναλύσεως. 
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του Κυβερνητικού Χημικού πιστοποιούν ότι ή ομάς ή το 
μέρος αυτής, αναλόγως της περιπτώσεως, συνάδει προς 
τά πρότυπα τα καθοριζόμενα έν τη Ευρωπαϊκή ή Βρεττα
νικη Φαρμακοποιία ^της Ευρωπαϊκής ύπερισχυούσης) ή 
ιέν ή περιπτώσει δεν καθορίζονται τοιαύτα πρότυπα έν 
τη Ευρωπαϊκή ή Βρεττανικη Φαρμακοποιία προς τά γε
νικώς παραδιείοεγίμένα τοιαύτα.»., 

9. Ή έπιφύλαξις του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του βασικού Τροποποί, 
νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτης διαγραφής των λέξεων «δέκα ηοιςτοΟ 
πέντε ημερών» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά

 έδ
?^

ί ο
" <2) 

των λέξεων «δυο μηνών». το0 β ^ £ ο 0 

νόμου·. 

10. Ή ισχύς του παρόντος Μάμου άρχεται άπό ημερομηνίας καθο "Βναρξις 
ρισθησομένης ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά Γνωστοποιήσεως

 ι
σχύ°ζ·ι 

έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκροπίας. 


