
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ  

 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 168,  
30.6.2009,  
σ. 33. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των 
όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

70(Ι) του 2001 
83(Ι) του 2002 
35(Ι) του 2004 
78(Ι) του 2004 

100(Ι) του 2004 
263(Ι) του 2004 
13(Ι) του 2005 
28(Ι) του 2005 
97(Ι) του 2005 

122(Ι) του 2005 
20(Ι) του 2006 
75(Ι) του 2006 

104(Ι) του 2006 
20(Ι) του 2007 
76(Ι) του 2007 
25(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2010.  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 
Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμους του 2001 μέχρι (Αρ. 2) του 2010 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι του 2001 έως 
2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων 

«Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου 
(4)», και  

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (5): 
   
   «(5)  Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των 

διατάξεων εκτελεστικού κανονισμού που αναφέρεται στο Άρθρο 
23β της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, η υποβολή αίτησης 
τροποποίησης των όρων άδειας κυκλοφορίας διέπεται από τις 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.». 
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