
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4601, 12.5.2017  Ν. 44(Ι)/2017 

Ν. 44(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝOΜΟ 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: L354, 

28.12.2013, 

σ. 132. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 20ής 

Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 

εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»), 

  

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

Κεφ. 254. 

59 του1962 

37 του 1967 

16 του 1979 

28 του 1989 

33(Ι) του 1993 

61(Ι) του 1995 

145(Ι) του 2000 

178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003 

184(Ι) του 2004 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής 

και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 

Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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97(Ι) του 2008 

147(Ι) του 2013 

128(Ι) του 2014 

83(Ι) του 2015 

179(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους: 

  

 «“επαγγελματική πρακτική άσκηση” σημαίνει μια περίοδο 

επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη, εφόσον 

αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την 

ολοκλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση 

διπλώματος· 

  

 “Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 

Ακαδημαϊκών Μονάδων” ή “μονάδες ΕCTS” σημαίνει το 

σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που 

χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης∙». 

  

Τροποποίηση του 3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού 

των λέξεων “πρακτική εξάσκηση”, όπου αυτές απαντούν, με τις 

λέξεις “επαγγελματική πρακτική άσκηση”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9Β του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 9Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 

 

 

 

 

 

 

70(I) του 2001 

83(I) του 2002 

35(I) του 2004 

78(I) του 2004 

100(I) του 2004 

263(I) του 2004 

13(I) του 2005 

28(I) του 2005 

97(I) του 2005 

122(I) του 2005 

«Άσκηση 

φαρμακευτικού 

επαγγέλματος. 

9Β.-(1)  Κάθε εγγεγραμμένος, δυνάμει του 

άρθρου 9 φαρμακοποιός, δύναται να ασκεί 

μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες 

που ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω και 

για ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να 

απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική 

άσκηση ή συμπληρωματική επαγγελματική 

πείρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 

Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου: 
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20(I) του 2006 

75(I) του 2006 

104(I) του 2006 

20(I) του 2007 

76(I) του 2007 

25(I) του 2010 

116(I) του 2010 

92(I) του 2011 

63(I) του 2012 

209(I) του 2012 

121(I) του 2013 

146(I) του 2013 

114(I) του 2014. 

   

  (α) Προετοιμασία της 

φαρμακευτικής μορφής των 

φαρμακευτικών προϊόντων. 

    

  (β) παρασκευή και έλεγχος των 

φαρμακευτικών προϊόντων· 

    

  (γ) δοκιμή των φαρμακευτικών 

προϊόντων σε εργαστήριο 

δοκιμής φαρμακευτικών 

προϊόντων· 
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  (δ) αποθήκευση, διατήρηση και 

διανομή των φαρμακευτικών 

προϊόντων στο στάδιο της 

χονδρικής πώλησης· 

    

  (ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, 

έλεγχος, αποθήκευση, 

διανομή και διάθεση 

ασφαλών και 

αποτελεσματικών 

φαρμακευτικών προϊόντων 

της απαιτούμενης ποιότητας 

στα φαρμακεία που είναι 

ανοικτά στο κοινό· 

    

  (στ) προετοιμασία, έλεγχος, 

αποθήκευση, διανομή 

ασφαλών και 

αποτελεσματικών 

φαρμακευτικών προϊόντων 

της απαιτούμενης ποιότητας 

στα νοσοκομεία· 

    

  (ζ) παροχή πληροφοριών και 
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συμβουλών σχετικά με τα 

φαρμακευτικά προϊόντα και 

την κατάλληλη χρήση τους· 

    

  (η) αναφορά στις αρμόδιες 

αρχές για τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες των 

φαρμακευτικών προϊόντων· 

    

  (θ) προσωπική στήριξη των 

ασθενών, όταν λαμβάνουν 

φαρμακευτικά προϊόντα 

χωρίς συνταγή ιατρού· 

    

  (ι) συμβολή σε τοπικές ή εθνικές 

εκστρατείες για τη δημόσια 

υγεία: 

    

     Νοείται ότι, όπου 

απαιτείται προηγούμενη 

επαγγελματική άσκηση ή 

συμπληρωματική 

επαγγελματική πείρα, το 

Συμβούλιο Φαρμακευτικής 

αναγνωρίζει, ως επαρκή 
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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 την ίδια 

χρονική περίοδο 

τουλάχιστον, όπως απαιτείται 

στη Δημοκρατία. 

    

  

 

 

 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, «φαρμακευτικό προϊόν» έχει την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 

το άρθρο 2 του περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προμήθειας και Τιμών) Νόμο.». 

  

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος ΙΙ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου, τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
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 «(β)  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι 

φαρμακευτικής που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) 

πρέπει να χορηγούνται μετά από περάτωση κύκλου 

εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, η οποία 

μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 

πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον- 

  

 (i) Τέσσερα (4) έτη θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε 

πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως 

ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου· 

   

 (ii) έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο 

ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την 

εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του 

νοσοκομείου αυτού κατά τη διάρκεια ή μετά το 

πέρας της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.». 

 


