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Ο περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 237 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1986 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμάκων (Έλεγχος 
Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητος, Προμηθείας 
και Τιμών) Νόμους του 1967 έως 1986 (που θα αναφέρονται στο εξής ως «ο 
βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας, και Τιμών) 
Νόμοι του 1967 μέχρι 1990. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση του όρου "Συμβούλιον Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων" με τον ακό
λουθο όρο: 

«"Συμβούλιο Φαρμακευτικής' σημαίνει το Συμβούλιο 
Κεφ. 254 Φαρμακευτικής που καθιδρύθηκε με το άρθρο 3 του περί 
37 του 1967 ΦαβΙ ιακευτικι1ζ ΧΟ* Δηλητηρίων Νόμου». 
16 του 1979 
28 του 1989. 

3. Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται με την πιο κάτω παράγραφο: 

«(ζ) τριών εγγεγραμμένων φαρμακοποιών τους οποίους υποδεικνύει το 
Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος και δωρίζει το Υπουργικό 
Συμβούλιο.". 

4. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται με την πιο κάτω παράγραφο: 

«(ν) την ημερομηνία κατασκευής, την ημερομηνία μέχρι την οποία 
αναμένεται ότι το σκεύασμα θα διατηρήσει, εφόσο φυλαχθεί υπό 
κατάλληλες συνθήκες, τη δραστικότητα του, και τις προφυλάξεις 
που πρέπει να ληφθούν για να διατηρήσει τη δραστικότητα του 
μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην ετικέττα του.». 

Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω 5. 
άρθρο: 
«Έλεγχος 
εκτέλεσης 
συνταγών 
φαρμάκων 
που 
χρειάζονται 
συνταγή. 

16.—(1) Συνταγή που φέρει την υπογραφή εγγεγραμμένου 
ιατρού, εγγεγραμμένου οδοντίατρου ή εγγεγραμμένου κτηνίατρου, 
και εξουσιοδοτεί την πώληση ή προμήθεια φαρμάκων του 
Πίνακα Φαρμάκων που χρειάζονται συνταγή, θα εκτελείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται από 
τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 14 για επικύρωση του Πίνακα 
Φαρμάκων που χρειάζονται συνταγή. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

6 του 1967 
30 του 1980 
27 του 1986. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 
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(2) Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του 

άρθρου 14 μπορεί να καθορίζει— 
(α) Τάξεις ή κατηγορίες φαρμάκων που χρειάζονται 

συνταγή· 
(β) τις περιπτώσεις ή τους όρους υπό τους οποίους 

μπορούν να επαναληφθούν συνταγές που εξουσιοδοτούν 
την πώληση ή προμήθεια φαρμάκων που χρειάζονται 
συνταγή ή κατηγορίες ή τάξεις τέτοιων φαρμάκων· 

(γ) τις φορές ή τα διαστήματα που μπορεί να επαναληφθεί 
η συνταγή· 

(δ) την περίοδο μέχρι την οποία μπορούν να εκτελεσθούν ή 
να επαναληφθούν οι συνταγές· 

(ε) την καταχώρηση των συνταγών σε ειδικό βιβλίο και την 
περίοδο κατά την οποία πρέπει να φυλάσσεται το εν 
λόγω βιβλίο και οι συνταγές.». 

Τροποποίηση 6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
WU ftS^!'28 διαγραφή σ π ο ^ ^ ό TO™ λέξεων «και Δηλητηρίων» (δεύτερη γραμμή), 
νόμου. 

Έναρξη της 7· Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το 
ιοχύος του Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
j j j j ^ 0 5 Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


