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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2011 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

 τίτλος. 

39 του 1972 

16 του 1979 

66 του 1981 

61 του 1988 

67(Ι) του 2011. 

 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 

Ταμείο Συντάξεων ) Νόμους του 1972 μέχρι 2011 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμοι του 1972 μέχρι 2014. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

2.    Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)   Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού, της φράσης 

«δύναται δε να επιβάλλη επί των μελών του Συλλόγου ετησίαν 

συνδρομήν μη υπερβαίνουσαν τας δώδεκα λίρας» (τελευταία και 

προτελευταία γραμμή) από τη φράση «εισπράττει δε από τα 

μέλη του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου την ετήσια 

συνδρομή που το Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του.»· και 

 

 (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (5Α) και (5Β): 

 

 «(5Α)  Έκαστος ιδιώτης φαρμακοποιός, ο οποίος δεν είναι 

ιδιοκτήτης φαρμακείου, ανεξάρτητα αν εργοδοτείται σε 

φαρμακείο ή οπουδήποτε αλλού και έκαστος 

φαρμακοποιός, ο οποίος εργοδοτείται ως δημόσιος  

υπάλληλος καταβάλλει στον Τοπικό Φαρμακευτικό 

Σύλλογο ως ετήσια συνδρομή μέλους, το πενήντα τοις 

εκατόν (50%) του ποσού που καθορίζεται από το 

Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου· 
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το ποσό αυτό καταβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε 

ημερολογιακού έτους και αφορά στην ετήσια συνδρομή για 

το εν λόγω ημερολογιακό έτος: 

 

  Νοείται ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενοι στο εδάφιο 

(5Α) υπάλληλοι φαρμακοποιοί που ασκούν το επάγγελμά 

τους για περίοδο μέχρι και δύο (2) χρόνια από της 

ημερομηνίας απόκτησης της άδειας  ασκήσεως του 

επαγγέλματός τους, καταβάλλουν ως ετήσια συνδρομή το 

είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της καθοριζόμενης 

σύμφωνα με το εδάφιο (5) συνδρομής. 

  

 (5Β)   Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ιδιώτης φαρμακοποιός, 

ο οποίος είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου ή οποιοσδήποτε 

υπάλληλος ιδιώτης φαρμακοποιός, ανεξάρτητα αν 

εργοδοτείται σε φαρμακείο ή οπουδήποτε αλλού, ή 

οποιοσδήποτε φαρμακοποιός ο οποίος εργοδοτείται ως 

δημόσιος υπάλληλος καθίσταται μέλος Τοπικού 

Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 

ημερολογιακού έτους, καταβάλλει εντός ενός (1) μηνός 

από την εν λόγω εγγραφή ως τέλος εγγραφής στον 

Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, το ποσό των εκατό ευρώ 

(€100) και επιπρόσθετα ως ετήσια συνδρομή, ποσό το 

οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που αρχίζει από την 

εγγραφή του και καλύπτει περίοδο μέχρι και το τέλος του 

εν λόγω ημερολογιακού έτους· για τον υπολογισμό του 

ποσού αυτού, ο μήνας κατά τον οποίο ο εν λόγω 

φαρμακοποιός καθίσταται μέλος υπολογίζεται ως 

ολόκληρος μήνας.». 

 

  

 


