
 

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή,
Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

Αριθμός 51(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 
(Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, 

Συνοπτικός τίτλος. 

Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και 

116(Ι) του 2001. 

Χρήση) Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») ο δε βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών 
Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) 
Νόμοι του 2001 μέχρι 2002. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου «Έφορος» και 
της ερμηνείας του και την αντικατάστασή τους με τον ακόλουθο όρο και ερμηνεία: 

Τροποποίηση του  

άρθρου 2 του  

βασικού νόμου. 

«'Έφορος' σημαίνει το Διευθυντή και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο 
κτηνίατρο ή κτηνιατρικό φαρμακοποιό που εργάζεται στη Δημόσια Υπηρεσία, ο οποίος 
εξουσιοδοτείται απ' αυτόν». 

 

3.—(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με— Τροποποίηση του  

άρθρου 4 του  

βασικού νόμου. (α) Την αντικατάσταση της λέξης «Διευθυντή» στην παράγραφο (α) αυτού με τη 
φράση «Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος»· και 

(β) την αντικατάσταση της φράσης «πρώτο κτηνιατρικό φαρμακοποιό» στην πρώτη 
γραμμή της παραγράφου (β) αυτού με τη λέξη «Διευθυντή». 

 

(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με—  

(α) Την αντικατάσταση της λέξης «Διευθυντής» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 
«Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος»· και 

 

(β) την αντικατάσταση της φράσης «πρώτος κτηνιατρικός φαρμακοποιός των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» στην επιφύλαξη αυτού (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 
«Διευθυντής». 

 

(3) Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «Διευθυντή» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» και της φράσης «τον πρώτο κτηνιατρικό 
φαρμακοποιό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «το 
Διευθυντή». 
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