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Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 28 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμους (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Οι λέξεις «Συμβούλιο» και «Έφορος», όταν απαντώνται στο βασικό 
νόμο, διαγράφονται και αντικαθίστανται— 

(α) στα Μέρη II και IV αυτού, με τις λέξεις «Συμβούλιο Φαρμα
κευτικής» και «Έφορος Φαρμακευτικής», αντίστοιχα* και 

(β) στο Μέρος III αυτού, με τις λέξεις «Συμβούλιο Δηλητηρίου» 
και «Έφορος Δηλητηρίων», αντίστοιχα. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) Με τη διαγραφή των ορισμών «Γενικός Διευθυντής» και 

«Έφορος»· και 
(β) με την ένθεση, κατά την προσήκουσα αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων ορισμών— 
«'Έφορος Δηλητηρίων' σημαίνει το διοριζόμενον 

υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιή
σεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι 
της Δημοκρατίας πρόσωπον, διά να ενεργή ως 
Έφορος Δηλητηρίων διά τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου. 

'Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος' σημαίνει το 
δυνάμει του άρθρου 12 των περί Ιατρών (Σύλλογοι. 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμων καθιορυ
θέν Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος. 

16 του 1967 
4 του 1970 
28 του 1976 
32 του*977 
90 του 1985 
50 του 1987. 
39 του 1972 
66 του 1981 
61 του 1988. 

'Πειθαρχικόν Συμβούλιον' σημαίνει το δυνάμει του 
άρθρου 3 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι. Πει
θαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμων καθιδρ«;βέν 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

"Εφορος Φαρμακευτικής' σημαίνει το διοριΐόμε
νον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά Γνωστο
ποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημέριο'. 
της Δημοκρατίας πρόσωπον διά να ενεργή ο>; 
Έφορος Φαρμακευτικής διά τους σκοπούς tot 
παρόντος Νόμου· 

Συ. οπτικός 
τίτλος 
Κεφ. 254 
59 του 1962 
37 του 196? 
16 του 1979. 
Τροποποίηση 
του βασικοί, 
νόμου με 
την αντι
κατάσταση 
ορισμένων 
όρων. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 

. του βασικοί' 
νόμου. 
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39 του 1972 
66 του 1981 
61 του 1988. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 3 
του βασικού «Καθίδρυσις 
νόμου. Συμβουλίου 

Φαρμακευ
τικής. 

'Συμβούλιον του Φαρμακευτικού Σώματος' 
σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 12 των περί 
Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 
Συντάξεων) Νόμων καθιδρυθέν Συμβούλιον του 
Φαρμακευτικού Σώματος.». 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Φαρμακευτικής (εν τω 
παρόντι άρθρω καλούμενον 'το Συμβούλιον' συγκείμενον 
εκ— 

(α) 

(β) 

τριών εγγεγραμμένων φαρμακοποιών κατεχόντων 
θέσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου· και 
τεσσάρων εγγεγραμμένων φαρμακοποιών; υποδεικνυο
μένων υπό του Συμβουλίου του Φαρμακευτικού 
Σώματος και διοριζομένων υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίζει έν έκτων μελών του 
Συμβουλίου ως τον Πρόεδρον αυτού. 

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβου
λίου, υποχρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει δύο μελών του 
Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε 
απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουσιν έν 
εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως. 

(4) Τέσσαρα παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτέλούσιν 
απαρτίαν. 

(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των 
παρόντων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο 
προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(6) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της 
υπάρξεως χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(7) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται, τηρούμενης της υπό του εδαφίου (1) 
προβλεπομένης συνθέσεως του Συμβουλίου, να διορίση 
έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, 
αναλόγως της περιπτώσεως, = εν ;όσω ̂ διαρκεί η ^τοιαύτη 

< απουσία ή το.κώλυμα. 
(8) Το Συμβούλιον. δύναται, τηρ.αυμένωνηων; δίατάξεωνττο,υ 

παρόντος Νόμου, να ρυθμίζη τα της συγκλήσεωςτωνσυνε
δριάσεων αυτού, την κατ' άυτάς ακολουθουμένην νδιάδίκα
σίαν.και την τήρησιν πρακτικών. 

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκώσι το λειτούργημα των 
διά περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του διορισμού 
των: 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιον
δήποτε χρόνον να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε 
μέλους εάν κρίνη τούτο σκόπιμον: 

Νοείται περαιτέρω ότι εν περιπτώσει· κενώσεως της;θέσεως 
. μέλους του Συμβουλίουτο τυχόν διορίξόμενοννέονί μέλος'θα 
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κατέχη την θέσιν του μέχρι της λήξεως της θητείας του 
μέλους εις την θέσιν του οποίου διωρίσθη. 

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου άτινα δεν ανήκωσιν 
εις την δημόσιαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας δύνανται να 
παραιτηθώσι της θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου 
παραιτήσεως προς τον Υπουργόν. 

(11) Το Συμβούλιον έχει καθήκον να συμβουλεύη τον 
Υπουργόν, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς του 
Υπουργού προς το Συμβούλιον, επί παντός θέματος όπερ 
διέπεται υπό του παρόντος Νόμου και αφορά εις την φαρμα
κευτικήν: 

Νοείται ότι επί παντός θέματος αφορώντος εις έκδοσιν 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, Κανονισμών ή Διαταγμάτων εν 
σχέσει προς την φαρμακευτικήν ο Υπουργός δέον να ζητή 
την επί του θέματος γνώμην του Συμβουλίου, ήτις θα έχη 
μόνον συμβουλευτικόν χαρακτήρα. 

(12) Αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του Συμβουλίου 
δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών τας οποίας ήθελεν 
εκδώσει το Συμβούλιον, να ενασκώνται υπό του Εφόρου 
Φαρμακευτικής. 

Καθίδρυσις 3Α.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Δηλητηρίων (εν τω 
Συμβουλίου παρόντι άρθρω καλούμενον 'το Συμβούλιον') συγκείμενον— 
Δηλητηρίων. 

(α) εξ ενός διπλωματούχου χημικού, κατέχοντος θέσιν 
εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
υποδεικνυομένου υπό του Υπουργού Υγείας· 

(β) εξ ενός διπλωματούχου χημικού κατέχοντος θέσιν 
εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
υποδεικνυομένου υπό του Υπουργού Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

(γ) εξ ενός διπλωματούχου χημικού υποδεικνυομένου 
υπό της Παγκυπρίου Ενώσεως Χημικών 

(δ) εκ δύο εγγεγραμμένων φαρμακοποιών, υποδεικνυομέ
νων υπό του Συμβουλίου του Φαρμακευτικού 
Σώματος

(ε) εξ ενός εγγεγραμμένου φαρμακοποιού κατέχοντος 
θέσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
υποδεικνυομένου υπό του Υπουργού Υγείας· και 

(στ) εκ δύο εγγεγραμμένων ιατρών υποδεικνυομένων υπό 
του Συμβουλίου του Ιατρικού Σώματος, 

απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 
(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίζει έν εκ των μελών του 

Συμβουλίου ως τον Πρόεδρον αυτού. 
(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβου

λίου, υποχρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει δύο μελών του 
Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε 
απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουσιν έν 
εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως. 

(4) Τέσσαρα μέλη του Συμβουλίου παρόντα αποτελούσιν 
απαρτίαν. 
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(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει δια πλειοψηφίας των 
παρόντων μελών του εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο 
προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικών 
Συμβούλιον δύναται, τηρούμενης της υπό του εδαφίου (1) 
προβλεπομένης συνθέσεως του Συμβουλίου, να διορίση 
έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, 
αναλόγως της περιπτώσεως εν όσω διαρκεί η τοιαύτη 
απουσία ή το κώλυμα. 

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της 
υπάρξεως χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(8) Το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, να ρυθμίξή τα της συγκλήσεως των 
συνεδριάσεων αυτού, την κατ' αυτάς ακόλουθουμένην 
διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών. 

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκώσι το λειτούργημα των 
διά περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του διορισμού 
των: 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' 
οιονδήποτε χρόνον να ΐερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε 
μέλους εάν κρίνη τούτο σκόπιμον: 

Νοείται περαιτέρω εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως 
μέλους του Συμβουλίου το τυχόν διοριζόμενον νέον μέλος θα 
κατέχη την θέσιν του μέχρι της λήξεως τής θητείας του 
μέλους εις την θέσιν του οποίου διωρίσθη. 

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου άτινα δεν ανήκουσιν 
εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, δύνανται να 
παραιτηθώσι της θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου 
παραιτήσεως προς τον Υπουργόν. 

(11) Το Συμβούλιον έχει καθήκον να συμβουλεύη τον 
Υπουργόν, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς του 
Υπουργού προς το Συμβούλιον, επί παντός θέματος όπερ 
διέπεται υπό του παρόντος Νόμου και αφορά εις τα δηλη
τήρια: 

Νοείται ότι επί παντός θέματος αφορώντος εις έκδοΌϊν 
δυνάμει του παρόντοςΝόμου, Κανονισμών ή Διαταγμάτων εν 
σχέσει προς τα δηλητήρια ο Υπουργός, δέον ναιξητή την επί 
του θέματος γνώμην του Συμβουλίου, ήτις θα έχη μόνον 
συμβουλευτικών χαρακτήρα. 

(12) Αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του Συμβουλίου 
δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών τας οποίας ήθελεν 
εκδώσει το Συμβούλιον, να ενασκώνται υπό του Εφόρου 
Δηλητηρίων.». 

Κατάργηση 5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου καταργείται και το άρθρο 13 
τουίάρθρου 12 αναριθμείται σε άρθρο 12. 
του βασικού 
νόμου.· ^ ΓΛ ; 
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«Πρόσωπα 
ακατάλληλα 
δι* εγγραφήν 
εις το 
μητρώον. 

6. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου που τώρα αναριθμείται σε άρθρο 
12 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

12.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 9, εάν 
πρόσωπον το οποίον υποβάλλη αίτησιν διά να εγγραφή ως 
φαρμακοποιός είναι, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, 
ακατάλληλον διά να εγγραφή ως φαρμακοποιός, συνεπεία 
οιασδήποτε συμπεριφοράς η οποία θα εδικαιολόγει το 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον να λάβη μέτρα" εναντίον του 
δυνάμει του άρθρου 4 του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, το Συμβούλιον 
δύναται να αρνηθή να το εγγράψη ως φαρμακοποιόν. 

(2) Εις περίπτωσιν αρνήσεως εγγραφής προσώπου ως 
φαρμακοποιού δυνάμει του εδαφίου (1), το τοιούτο πρόσωπον 
δύναται να αιτήσηται την εγγραφήν του μετά πάροδον ενός 
τουλάχιστον έτους από της τοιαύτης αρνήσεως.». 

7. Τα άρθρα 14, 15 και 16 του βασικού νόμου καταργούνται και τα 
επόμενα άρθρα αναριθμούνται ανάλογα. 

8. Το άρθρον 20 του βασικού νόμου, που τώρα αναριθμείται σε άρθρο 
16, τροποποιείται— 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού και 
την αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(β) οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή αξιωματούχο: ή 
πρόσωπον εργοδρτούμενον υπό της τοιαύτης εται
ρείας διά την διεξαγωγήν των εργασιών της, 
κατεδικάσθη υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου εις 
την ποινήν της διαγραφής εκ του μητρώου, ή κατά 
την κρίσιν του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα κατεδι
κάζετο εις την ως άνω ποινήν εάν ήτο εγγεγραμμένος 
φαρμακοποιός.». 

(β) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «Επιτροιεή 
Ηθών» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «Πειθαρχαεόν 
Συμβούλιον»· και 

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάσταίτή 
του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(4) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται, εάν το κρένη 
πρέπον, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει της ενδια
φερόμενης εταιρείας, να διάταξη την επανάκτησιν υπό της 
εταιρείας, της ιδιότητος του εξουσιοδοτημένου πωλτπού 
δηλητηρίων ή την επανεγγραφήν των υποστατικών της 
εις το μητρώον υποστατικών.». 

9. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου, που τώρα αναριθμείται σε άρίρο 
39, τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτοί αε 
άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι το πρόσωπον το οποίον ασκεί το επάγγελμα του 
φαρμακοποιού απαλλάσσεται της υποχρεώσεως να καταχωρή ;_ις 
το συνταγολόγιον τας αναφερόμενος εις τας παραγράφους < β) 

Αντικατά

σταση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικοί· 
νόμου μ£ την 
κατάργηση 
των άρθρων 
14, 15 και 
16 αυτού. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 43 
του βασικοί· 
νόμου. 
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και (γ) λεπτομέρειας, αν αριθμή και φυλάττη τας συνταγάς εις 
το φαρμακείον διά περίοδον δύο τουλάχιστον ετών από της 
εκτελέσεως των.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας,. Λευκωσία: 


