
Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

  Αριθμός 178(Ι) του 2002 
 Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

 (α) «Οδηγία 85/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν ορισμένες 
δραστηριότητες στον τομέα της Φαρμακευτικής» (EEL 253 της 24.09.1985, σ. 34), όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 12), (EEL 206 της 31.07.2001, 
σ.1), 

 (β) «Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για την αμοιβαία 
αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη 
λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης 
για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα» (EEL 253 της 24.09.1985, σ. 37) 
όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ ΕΚ (άρθρο 13), (EEL 206 της 
31.7.2001, σ.1). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται με τον περί Φαρμακευτικής 
Κεφ. 254.  
59 του 1962 
 34 του 1967  
16 του 1979  
28 του 1989  
33(Ι) του 1993  
61(Ι) του 1995. 

και Δηλητηρίων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

Τροποποίηση του άρθρου 
2 του βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: 

 «'ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.' σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 
 68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 
111(Ι) του 2000. 

Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί τίτλων Σπουδών Ανώτερης 
και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 
1996 μέχρι 2000· 

  'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού νόμου. 

 'τρίτη χώρα' σημαίνει κάθε κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 
εδαφίου (3) μετά το εδάφιο (2): 

 «(3) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως κάθε πρόσωπο που 
διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού— 

 (α) Προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι έχει επαρκή γνώση 
της ελληνικής γλώσσας· και 

 (β) προσκομίσει αποδείξεις που να ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι κατέχει τέτοια 
πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει επαρκή την 
οποία απέκτησε στη Δημοκρατία για περίοδο 6 τουλάχιστο μηνών. Το Συμβούλιο με 
απόφασή του δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία και απαιτήσεις που αφορούν τέτοια 
πρακτική εξάσκηση.». 
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4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο 9: 

Αντικατάσταση  
του άρθρου 9  
του βασικού νόμου.

«Εγγραφή 
Φαρμακοποιών  
στο Μητρώο. 

9.—(1) Δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός κάθε πρόσωπο το 
οποίο ικανοποιεί το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι— 

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·  

 (β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 
Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος 
άλλου κράτους μέλους· 

 

 (γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 
πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I ή, τηρουμένου του εδαφίου (2), είναι κάτοχος διπλώματος 
πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά 
είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από 
το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ή, 
καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α· 

 

Παράρτημα I.  

Παράρτημα I.  

Παράρτημα II.  

 (δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει 
πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου 
άλλου κράτους μέλους αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο 
ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι 
δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του· 

 

 (ε) είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει 
βεβαίωση που εκδόθηκε από ιατρό, ο οποίος ασκεί νομίμως το επάγγελμα 
στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, νοουμένου ότι δεν έχουν 
παρέλθει τρεις μήνες από την έκδοσή της. 

 

Παράρτημα I. (2) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο 
το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, 
πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται 
στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α: 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
14.2.1963. 

(α) Υποβληθεί σε εξετάσεις δικαστικής φαρμακευτικής σύμφωνα με τους 
περί Δικαστικής Φαρμακευτικής (Forensic Pharmacy) Κανονισμούς του 
1963· 

 

  

(β) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής 
ότι κατέχει τέτοια πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη 
Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός 
τουλάχιστον έτους. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με απόφαση του δύναται 
να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν στην πρακτική 
εξάσκηση στη φαρμακευτική. 

 

 (3) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποφασίζει για την εγγραφή του 
ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής του. Εάν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3638, 27/9/2002 178(I)/2002



  δεν εκδώσει απόφαση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία ο αιτητής έχει 
δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

  (4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής 
συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο. 
Εναντίον της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα 
προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος. 

  (5) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες 
αμφιβολίες, να απαιτήσει από κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο 
κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα I, καθώς και βεβαίωση ότι ο 
αιτητής πληροί όλες τις προβλεπόμενες από το Παράρτημα II προϋποθέσεις 
εκπαίδευσης. 

 Παράρτημα I. 

 Παράρτημα II. 

  (6) Κάθε φαρμακοποιός των ξένων στρατιωτικών αποσπασμάτων, που 
βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία, για όσο χρόνο υπηρετεί με πλήρη 
μισθό, και όλοι οι φαρμακοποιοί πλοίων, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους, θα δικαιούνται να ασκούν τη φαρμακευτική χωρίς 
εγγραφή μεταξύ των μελών των αποσπασμάτων αυτών, δυνάμεων ή του 
πληρώματος του πλοίου και των επιβατών. 

  (7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), 
το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
επιτρέψει την εγγραφή ως φαρμακοποιού κάθε προσώπου το οποίο, αν και 
δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 
Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου 
κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την εγγραφή αυτή 
που καθορίζονται στο εδάφιο (1), με τέτοιους όρους τους οποίους το 
Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε καθορίσει. 

  (8) Για την εγγραφή στο Μητρώο υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει 
δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το 
Συμβούλιο Φαρμακευτικής λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω 
διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς 
και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο 
ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέων άρθρων. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων άρθρων μετά το 
άρθρο 9 : 
«Αναγνωρισμένοι 
τίτλοι που δεν 
περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα I. 

9Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, 
επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που 
κατέχει— 

 (α) Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο 
φαρμακευτικής που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στο Παράρτημα II, εφόσον: 

 Παράρτημα II. 

  (i) Πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε πριν την 1η 
Οκτωβρίου 1987· ή 
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 (ii) πιστοποιεί εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου 
1987, αλλά η οποία είχε αρχίσει πριν από την 1η Οκτωβρίου 1987· 

 και συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι άσκησε πραγματικά 
και νόμιμα σε κράτος μέλος, επί τρία τουλάχιστο συνεχή έτη κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται από τη χορήγηση της 
βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β 
και εφόσον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αντικείμενο κανονιστικών 
ρυθμίσεων στο εν λόγω κράτος· 

Παράρτημα II. (β) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο 
φαρμακευτικής που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από 
τα κράτη μέλη και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων 
απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο Παράρτημα II, τα οποία 
όμως δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που παρατίθενται στο 
Παράρτημα I, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί την 
κατάρτιση σύμφωνα με το Παράρτημα II και εξομοιώνονται από το κράτος 
μέλος που τα έχει χορηγήσει με τα διπλώματα των οποίων οι ονομασίες 
παρατίθενται στο Παράρτημα Ι· 

Παράρτημα I. 

Παράρτημα II. 

Παράρτημα I. 

 (γ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο 
φαρμακευτικής που χορηγείται στους υπηκόους των κρατών μελών στο 
έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν 
ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που 
προβλέπονται στο Παράρτημα II, εφόσον πιστοποιούν κατάρτιση που 
άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση και παρέχουν το δικαίωμα 
άσκησης των δραστηριοτήτων φαρμακοποιού στο σύνολο του εδάφους της 
Γερμανίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον τίτλο που χορηγείται 
από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρεται στο Παράρτημα I και 
συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος τους άσκησε 
πραγματικά και νόμιμα στη Γερμανία επί τρία τουλάχιστο συνεχόμενα έτη 
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών, που προηγούνται της έκδοσης της 
βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β· 

Παράρτημα II. 

 

Παράρτημα I. 

 

 (δ) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε στην Ιταλία και 
πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε πριν από την 1η Νοεμβρίου 1993, και 
ολοκληρώθηκε πριν από την 1η Νοεμβρίου 2003, εφόσον συνοδεύονται 
από βεβαίωση η οποία να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος όντως άσκησε 
νόμιμα, τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων πέντε ετών πριν από την έκδοση της βεβαίωσης, μία από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9Β και εφόσον η εν λόγω 
δραστηριότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη στην Ιταλία· 

Παράρτημα I. (ε) δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που δεν αντιστοιχεί στις 
ονομασίες που αναγράφονται στο Παράρτημα I που 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3638, 27/9/2002 178(I)/2002



 χορηγούνται από τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που 
έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους το οποίο βεβαιώνει ότι τα 
εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την 
περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς το Παράρτημα II 
και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς 
εκείνα τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα I. Παράρτημα II. 

Παράρτημα I. 

Άσκηση 
φαρμακευτικού 
επαγγέλματος. 

9Β. Κάθε εγγεγραμμένος δυνάμει του άρθρου 9 φαρμακοποιός δύναται 
να ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες που ενδεικτικά 
αναφέρονται πιο κάτω και που για ορισμένες από τις οποίες τυχόν 
απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική άσκηση ή συμπληρωματική 
επαγγελματική πείρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φαρμάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου 
του 2001: 

70(I) του 2001. 

 — δραστηριότητες υπευθύνου για τον καθορισμό και την ετοιμασία της 
φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων, 

 — δραστηριότητες υπευθύνου για την παρασκευή και τον έλεγχο των 
φαρμάκων, δραστηριότητες υπευθύνου για το εργαστήριο ελέγχου 
φαρμάκων, 

 — δραστηριότητες υπευθύνου για την αποθήκευση, τη διατήρηση και τη 
διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης, 

 — δραστηριότητες υπευθύνου για την παρασκευή και τη λιανική διάθεση 
των φαρμάκων στα φαρμακεία, 

 — δραστηριότητες υπευθύνου για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική, 

 — δραστηριότητες για την επιστημονική ενημέρωση του ιατρικού σώματος 
και του φαρμακευτικού σώματος σχετικά με τα φάρμακα: 

 Νοείται ότι, όπου απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική άσκηση ή 
συμπληρωματική επαγγελματική πείρα, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής 
αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με την οποία ο 
ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσής του για ένα τουλάχιστο χρόνο, με εξαίρεση την 
εξάμηνη πρακτική εξάσκηση που απαιτείται για τη λειτουργία φαρμακείου 
στη Δημοκρατία. 

Χρήση 
επαγγελματικού τίτλου. 

9Γ. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως 
φαρμακοποιός, δύναται να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο της 
Δημοκρατίας, αναφορικά με την άσκηση κάποιας από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 9Β, καθώς και τη σχετική σύντμησή του. 

Χρήση 
ακαδημαϊκού τίτλου. 

9Δ.—(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως 
φαρμακοποιός δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο του 
φαρμακοποιού, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη 
σχετική σύντμησή του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε 
αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να 
συνοδεύεται από το 
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 όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η 
εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει. 

 

 (2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή 
προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο 
που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει 
αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής μπορεί να 
επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσης του 
κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που 
καθορίζεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής. 

 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών 
μεταξύ κρατών 
μελών. 

9Ε.—(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, σε περίπτωση που πολίτης 
της Δημοκρατίας ή φαρμακοποιός εγγεγραμμένος στο Μητρώο, κάνει 
αίτηση για εγγραφή ως φαρμακοποιός σε άλλο κράτος μέλος και το 
κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του 
ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό 
όσες πληροφορίες, ενδεχομένως, διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις 
επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του 
ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την 
άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 

 

 (2) Όταν, κατά την εξέταση της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο 
(1), η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ενημερώσει το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν 
στη Δημοκρατία και μπορεί να έχουν συνέπειες στην άσκηση του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος, το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων και, αφού προβεί 
στις αναγκαίες έρευνες, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, 
εφόσον είναι δυνατό εντός τριών μηνών. 

 

 (3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης υπηκόου κράτους μέλους για 
εγγραφή στο Μητρώο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής λάβει γνώση 
σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της 
Δημοκρατίας, πριν την εγκατάστασή του στη Δημοκρατία και μπορούν να 
έχουν συνέπειες στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, 
ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά 
τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την 
πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του 
άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου. 

 

 (4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συμβουλίου 
Φαρμακευτικής και των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι 
απόρρητες.». 

 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου, 
μετά το άρθρο 15: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. Δημιουργία νέου 

Φαρμακείου από 
υπήκοο Κράτους 
μέλους. 

15Α. Τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος 
Νόμου, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δεν υποχρεούται να επιτρέψει, σε 
υπήκοο κράτους μέλους που έχει εγγραφεί στο 
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  Μητρώο ως φαρμακοποιός τη δημιουργία νέου φαρμακείου ανοικτού στο 
κοινό: 

  Νοείται ότι νέο φαρμακείο ανοικτό στο κοινό θεωρείται και το φαρμακείο 
που λειτουργεί για λιγότερο από τρία (3) χρόνια.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων άρθρων, μετά το 
άρθρο 43: 

«Εξουσία 
Υπουργού για 
τροποποίηση 
Παραρτημάτων. 

44. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος 
Νόμου. 

 Μεταβατική 
Διάταξη. 

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 
Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος 
πανεπιστημιακού τίτλου φαρμακευτικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν 
αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να 
εγγραφεί ως φαρμακοποιός, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του 
άρθρου 9. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. 

 Παράρτημα I. 

  

 Κατάργηση. 
61(Ι) του 1995. 

46. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1995 καταργείται.». 

Προσθήκη 
Παραρτημάτων. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων Παραρτημάτων, 
πριν τον Πρώτο Πίνακα: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(Άρθρο 9, 9A, 45) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ. ΠΤΥΧΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

1. Τα διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής που 

αναγνωρίζονται για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο είναι τα ακόλουθα:- 

Χώρα Τίτλος            Φορέας που χορηγεί τον τίτλο 

   

Αυστρία Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium fur Arbeit, Gesundheit 
und Soziales 

   

Βέλγιο - Diploma van apoteker 
- Diplôme de pharmacien 

1 .De universiteiten/les universités 2. De 
bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/Ie Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française 

   

Γαλλία Diplôme d'Etat de pharmacien/ Diplôme 
d'Etat de docteur en pharmacie 

Universités 

   

Γερμανία Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prufung 

Zustandige Behörden 

   

Δανία Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Hojskole 

   

Ελλάδα Άδεια άσκησης φαρμακευτικού 
επαγγέλματος 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

   

Ηνωμένο Βασίλειο Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

 

   

Ιρλανδία Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

 

   

Ισπανία Titulo de Licenciado en farmacia Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de 
una Universidad 

   

Ιταλία Diploma o certificato di abilitazione 
all'esercizio della professione dì 
farmacista ottenuto in seguito ad un 
esame di Stato 

Universita 

Λουξεμβούργο Diplome d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de 
l'éducation nationale 
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Ολλανδία Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie 

   

Πορτογαλία Carta de curso de licenciatura em 
Ciencias Farmacéuticas 

Universidades 

   

Σουηδία Apotekarexamen Uppsala universitet 
   

Φινλανδία Proviisorin 
tutkinto/provisorexamen 

1 .Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 
2. Kuopion yliopisto 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(Άρθρο 9, 9Α) 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. (α) Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής, για να εξασφαλίσουν στον 

κάτοχο τους εγγραφή στο Μητρώο, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει 

κατά την συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης του: 

(i)    επαρκή γνώση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φαρμάκων, 

(ii) επαρκή γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χημικού, βιολογικού και 
μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμάκων, 

(iii)   επαρκή γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των φαρμάκων και της δράσης των 
τοξικών ουσιών, καθώς και της χρήσης των φαρμάκων, 

(iv)     επαρκή γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακα 
ώστε βάσει αυτής να μπορεί να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες, 

(ν)   επαρκή γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την άσκηση φαρμακευτικών 
δραστηριοτήτων. 

(β) Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) πρέπει να χορηγούνται μετά από περάτωση κύκλου εκπαίδευσης τουλάχιστον 5 ετών ο 

οποίος να περιλαμβάνει: 

(i) τουλάχιστον 4 έτη πλήρους θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως σε πανεπιστήμιο ή άλλο 

ισοδύναμο ανώτερο ίδρυμα ή σε ανώτερο ινστιτούτο 
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επιπέδου το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο ή υπό την εποπτεία ενός πανεπιστημίου, 

(ii)           τουλάχιστον 6 μήνες πρακτικής ασκήσεως σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό 

την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού. 

(γ) Προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εκπαίδευση που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) είναι η 

κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που επιτρέπει την είσοδο, για τις εν λόγω σπουδές, στα 

πανεπιστημιακά ή αναγνωρισμένα ισοδύναμα ιδρύματα κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. 

2. Ο κύκλος εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 1 του παρόντος Παραρτήματος πρέπει να 

περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που να καλύπτει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη: 

- Φυτική και Ζωική Βιολογία 

- Φυσική 

- Γενική και Ανόργανη Χημεία 

- Οργανική Χημεία 

- Αναλυτική Χημεία 

- Φαρμακευτική Χημεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης φαρμάκων 

- Γενική και Εφαρμοσμένη (ιατρική) Βιοχημεία 

- Ανατομία και Φυσιολογία-ιατρική ορολογία 

- Μικροβιολογία 

- Φαρμακολογία και Φαρμακοθεραπεία 

- Φαρμακευτική Τεχνολογία - Τοξικολογία 

- Φαρμακογνωσία 

- Νομοθεσία και, ενδεχομένως, επαγγελματική δεοντολογία. 
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Η κατανομή μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει, για κάθε ύλη, να αποδίδει αρκετή 

σημασία στη θεωρία ώστε να διατηρηθεί ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης.» 

9.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν υπηκόους κρατών μελών τίθενται σε 
ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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