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Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 33(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλη

τίτλος. τηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
59του 1962 Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
37 του 1967 «ο βασικός νόμος»). 
16 του 1979 
28 του 1989. 
Τροποποίηση 2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
του άρθρου 25 α κ 5λουθο εδάφιο: 
του βασικού 
νόμου. «(6) Το Συμβούλιο Δηλητηρίων δύναται να απαιτήσει από κάθε 

πρόσωπο το οποίο ζητεί την έκδοση άδειας με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου να υποστεί εξετάσεις αναφορικά με τη νομοθεσία που 
αυτό ήθελε καθορίσει με Κανονισμούς που εκδίδει με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Τέτοιοι Κανονισμοί δύνανται να προνοούν— 
(α) Για το διορισμό εξεταστών οι οποίοι θα διεξάγουν τις 

εξετάσεις για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
(β) Ό τ ι κανένα πρόσωπο δύναται να είναι υποψήφιος σε οποια

δήποτε τέτοια εξέταση εκτός αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο 
Δηλητηρίων ότι έλαβε τέτοια γενική μόρφωση όπως δυνατό 
να καθορισθεί στους Κανονισμούς αυτούς, 

(γ) Ό τ ι δε θα χορηγείται ή άδεια που αναφέρεται στην παρά

γραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε οποιο

δήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα τέτοιας εξέτασης εκτός αν 
το πρόσωπο τούτο ικανοποιήσει το Συμβούλιο Δηλητηρίων 
ότι έλαβε επαρκή πρακτική εκπαίδευση αναφορικά με το 
χειρισμό και την πώληση δηλητηρίων, 

(δ) Για τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή 
των εν λόγω εξετάσεων.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


