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Ό περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον ΣυντάΕεων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

^Αριθμός 66 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

(ιΣΥΛίΑΟΓΟΙ, (ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ TAME I ON ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)! 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1972 

Ή Βουλή' των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 
1. Ό -παρών Νόμος θά άναφέ|ρηται ώς δ Ttqpl Φαρμακοποιών Συνοπτικός 

(j Σύλλογοι,, Πειθαρχία και Ταμεϊον Συντάξεων) (Τροποποιητικός)! τ^λ°ζ· 
Νόμος το 1981 ικαί θά άναγινώσκηΐται όιμου ιμετά του περί Φαρμα
κοποιών (ι Σύλλογοι,, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων); Νόμου του 
1972 (έν τοις έφιεξής άναφειρομένου ώς «δ δασικός νόμος»); και ό 39τοθΐ972. 
δασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος Θα. άναφέιρωνται δμου ώς οι περί 
Φαρμακοποιών (! Σύλλογος, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων)! 
Νόμοι τοο 1972 και 1981. 

2. Ό βασικός νόιμος βά άναγινωσκη,ται, έρμηνεύηται και έφαρ,μό Τροποιτοίησις 
ζηται ώς εάν αντί— τοϋ βαισικοΰ 

(α); Της λέξεως «Άρχιψθ3ρμα.κοποιός», οπουδήποτε αυτή' άπαν ^ ς ^ , | " α . 
τάται, όφίοπιαντο αϊ λέξεις «Διευθυντής Φαρμακευτικών Ύπη! ταστάσεως 
ίΡεσίών»* KCCl ώρισμένων 

(Ρ)ί των λέξεων «'Επιθεωρητής Φαρμακείων», οπουδήποτε αδταιι ^ων, _ 
απαντώνται,, 'δφΐσταντο αϊ λέξεις «Πιρώτος Φαρμακοποιός»1. 

3. Το άρθ(ρο·ν 2 του! βασικού νόμου τυποποιείται διά της διαγρϊχ τροποποίησις 
ψής των έν αύτώ διρισμών τών ορών «'ΑρχιφοιρμακΌποιός» καΙ «'Em τοϋ άρθρου 2 
θίεωρητής Φαρμακείων» και της αντικαταστάσεως των διά τών άκο τοϋβασικοΟ 
■ν »Λι ' « — » ' VOUOU. 

λουθων νέων ορισμών,, αντιστοίχως:— ^ 
«'Διευθυντής Φαρμακευτικών Ύπηίρεσιών' σηιμαίνει τον Διευ

θυντήν τών Φαρμακευτικών Ύπηίρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

'Πρώτος Φαρμακοποιός' σηιμαίνει τον Πρώτον Φαρμακοποιόν 
τών Φαρμακευτικών 'Υπηίρεσιών του Υπουργείου 'Υγείας τόν 
ιόριζόμενον ύπό του Υπουργού Υγείας διά τους σκοπούς του 
πορόντος Νόμου'». 

4. Το αρθ|ρον 3 του βασικού νόμου τυποποιείται ώς ακολούθως:1— Τρσποποίησις 
(α); Διά της εκ του εδαφίου \2)\ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων T ^ S ^ 3 

«εκ του αρχαιοτέρου Π|ροέδρρυ του Επαρχιακού Δυκαστηί νόμου. 
ρίοο Λευκωσίας, ενός Ανωτέρου» (πρώτη; κιαί δευτέρα γραμ
μαί) «εξ ών οιί δύο δέον νά έχωσιν ασκήσει το ψαριμακευ
τικόν επάγγελμα ιέπί δεκαετίαν τουλάχιστον,» (6η| !και.7ηι 
γραμμαι)ι και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«έκ Προέδρου Έ,παρχιακου» Δ ι.καστηίρίοΐ> ή 'Ανωτέρου Έπαρ
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Καΐαργησις 
κσΐ άντικα
τάστασις 
τοΰ άρθρου 
6 τοΰ βασι
κού νόμου 
διά νέου 
άρθρου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 8 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΤρσποποΙησις 
τοΰ δρθρου 
10 τοΰ 6α
σϋκοΰ νόμου. 

«Επαρχ ία 
ασκήσεως 
τοΰ επαγ
γέλματος 
καΐ άρχαιό 
της φαρμα
κοποιών. 

χιακοΟ Δικαστού οριζομένου ύπό του Άνοτάτου Δικαστη;
ρίου, ενός» ..και των λέξεων «εξ ών ό εΤς δέον να έχη του
λάχιστον δεκαετή, άσκησα/ του επαγγέλματος», αντίστοιχος· 

(β); διά της ιέκ του εδαφίου (4), αύτου διαγραφής των λέξεων 
«ό αρχαιότερος Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας» (πρώτηι .και δευτέρα γραμμαι): και της αντικα
ταστάσεως των διά των λέξεων «ό Πρόεδρος του Έπαρχια
κοΟ Δικαστηρίου ή ό 'Ανώτερος 'Επαρχιακός Δικαστής, 
.αναλόγως της περιπτώσεως,»" 

(γ); διά της εκ του εδαφίου (4) αύτουί διαγραφής της λέξεως 
«Άνώτειρος» (πέιμπτη! γραμμή,);" και 

(δ); διά της εκ του εδαφίου (5) αυτοί} διαγραφής της λέξεως 
«Ανώτερος» (.πέμπτη! γραμμή). 

5. Το άρθ|ρον 6 τοΰ βασικού νόμου διά τουί παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθίρου: — 

6. Διά τους σκοπούς του πqpόvτoς Μέρους — 
(α)| 'Επαρχία ασκήσεως του επαγγέλματος λογίζεται 

ή επαρχία ένθα ό φαρμακοποιός άσκεΐ το φαρμα
κευτικόν επάγγελμα ή έχει τήν ιμόνιμον αύτου 
κατσικίαν' και 

(Ρ)| ή άρχαιότηις των ιμελον Τοπικού <^ρμακ£υτικοΰί 
Συλλόγου κρίνεται βάσει της ήμειροιμηίνίας της 
άδειας, πτυχίου ή διπλώματος φαρμακευτικής ή 
οιουδήποτε άλλου έγγραφου δυνάμει των οποίον 
έγένετο ή εγγραφή εκάστου <έξ αυτών σύμφωνος 

Κεφ. 234. πιρος τάς διατάξεις του περί Φαρμακευτικής και 
59 τοΰ 1962 Δηιληίτηρίον Νόιμου.». 
37 τοΰ 1967. 

6. Τό άιρθ|ρον 7 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της ιέξ αύτοΟ 
διαγραφής του εδαφίου (3). αύτου. 

7. Τό εδάφιον (4) του άρθ|ρου 8 τοΟ βασικού νόιμου τροποποιείται 
διά τής ,έξ αύτου διαγραφής τον λέξεων «επί δεκαετίαν τουλάχι
στον, ίνα οδτοι» (τετάρτη! ,καί πέ·μπτηι γραμμαι) καΐ της αντικατα
στάσεως των διά των λέξεων «επί πενταετίαν τουλάχιστον, ίνα οδτοι 
όμου μετά τοΟ Προέδρου του ΤοπικοΟ Φαρμακευτικού Συλλόγου». 

8. Τό αρ8|ρον 10 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ο ς ακολούθως: 
(α); Διά τής διαγραφής του εδαφίου (3) αύτου και τής αντικα

ταστάσεως τιού διά του ακολούθου νέου εδαφίου:;— 
«(3)ι Ό Πρόεδρος του Συμβουλίου, ή έν περιπτώσει απου

σίας ή άνικο^ότητος αύτου, ό 'Αντιπρόεδρος τοΰ Συμβου
λίου, ή εν περιπτώσει απουσίας ή όη/ικανότητος του Προ
έδρου καΐ 'Αντιπροέδρου, μέλος όριζόμενον έπι τούτω ύπό 
τής γενικής Συνελεύσεως πιροεδ,ρεύει τής ουνελεύσεος,, 
τριάκοντα δε προσωπικώς παριστάμενοι Φαρμακοποιοί 
συνιστώσιν. ,άπαιρτίαν: 

ιΝοϊεΐται δτι εάν ιέντός ήιμισείας ώρας από του 'Καθορισμέ
νου χρόνου δεν σχηματισθή απαρτία,, ή αυνέλευσις αναβάλ
λεται έπι ήμίσειαν ώραν, μετά τήν έκπνοήν τής οποίας ή 
παρουσία δεκαπέντε Φαρμακοποιών συνιστά άπΟίρτίαν»' 

(β) διά τής έκ του εδαφίου (4) αύτου διαγραφής τον λέξεων 
«ό Πρόεδρος» (δευτέρα γραμμή), και τής αντικαταστάσεως 
τον διά τον λέξεων «ό πρόεδρος»* καΐ 
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(Υ)! δια της έκ της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (α); 
νου εδαφίου (5) αύτου διαγραφής της λέξεως «δεκαετίαν» 
(δευτέ(ρα γραμμή)\ καΐ της αντικαταστάσεως της δια της 
λέξεως «πενταετίαν». 

9. Το οέρθρον 12 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) ι Δια της έκ του εδαφίου (3)ί αύτου 'διαγραφής τών λέξεων ^ f i ? e f ° u 

«τον ΑΙρετον Πιροεδρον και Γραμματέα» (δευτέρα γραμμή), σικο0 νόμου. 
και της αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων «τον Πρό
εδιρον, Άντιπρόεδρον,, Γραμματέα και Ταμίαν»* 

(β)| δια της έκ του εδαφίου* (5)1 αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«ό Π|ρόεδ(ρος» (τρίτη; γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως 
των δια τών λέξεων «ο πρόεδρος»" 

(γ) διά τής έκ τού εδαφίου (6) αύτοΰ: διαγραφής τών λέξεων 
«του Αιρετού Προέδρου» (πρώτη; κίαΐ δευτέρα γραμμαΐ) και 
τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «του Προέδρου 
ό 'Αντιπρόεδρος προεδρεύει τής συνεδρίας, ή έν περιπτώσει 
απουσίας ή άνικανότητος του Προέδρου ικαί Αντιπροέδρου»' 

<(&)[ διά τής έν τω έδαφίω (7), αύτου ένθέσεως,, ευθύς ιμετά τάς 
λέξεις «να πράξη τούτο» (δευτέρα γραμμή), τών λέξεων 
«τη αιτήσει του Αντιπροέδρου ή»' 

(ε): διά τής έκ1 του εδαφίου (7) αύτου διαγραφής τής λέξεως 
«καθίοιριζούσης» (τρίτη· γραμμή) και τής αντικαταστάσεως 
της διά τής λέξεως «καθοριζούση»* και 

(στ) διά τής έν τω τέλει αύτοΟ προσθήκης τοΟ ακολούθου νέου 
εδαφίου:;— 

«(8)| Ή έγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας του 
Συμβουλίου δεν επηρεάζεται λόγω χηρεκχς θέσεως μέλους 
αύτου». 

10. Ό δασικός νόιμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, προσθήκη 
ευθύς ιμετά το άρθ|ρον 12, του ακολούθου νέου άρθ|ρου: είςτόνδα
«Άλλοεγή 12 Α. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (ll) του °^ν

ά
νόμον 

συνθέσεως άρθρου 12, ή σύνθεσις του δυνάμει του ώς ε'ίρηίται εδαφίου θρ0υ 12Α. 
β°°Μυμ καθιδρυθέντος Συμβουλίου θά συνίσταται,, άπό τής 31ης 

Δεκεμβρίου, 1981, επιπροσθέτως προς τά έν τω ρηθέντι 
έδαφίω άναφειροίμενα πιρόσωπα, και έκ τών Προέδρων τών 
Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων.». 

11. Το εδάφιον (;1), του άρθρου 13 του βασικού' νό'μου τροποποι Τροποποίησις 
εΐται διά τής έν τώ τέλει αύτοΟί προσθήκης τής ακολούθου νέας πάρα το° δρθρ°υ 

' ^
 ι ι ι ι 13 τοΰ βα-

γ ρ ά φ ο υ :  oucoG νόμου. 
«(■ία), νά έκδίδη Κανονισμούς διέποντας και ρυθμίζοντας τά 

τής εκλογής ελεγκτών διά τον έλεγχαν τών λογαριασμών τών 
Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων και τών λογαριασμών τοΟ 
Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Σώματος.». 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


