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Ν. 142(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2014 

 

         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 

236(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 

92(Ι) του 2011 

63(Ι) του 2012 

209(Ι) του 2012 

121(Ι) του 2013 

146(Ι) του 2013 

114(Ι) του 2014. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) Νόμους του 2001 έως 2014 (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 

2017.  

  

Τροποποίηση 2.   Το άρθρο 86 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 



2 
 

 

του άρθρου 86 

του βασικού 

νόμου. 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (3) και (4): 

  

  «(3) Ο Υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να εξαιρεί 

μερικώς ή εξ ολοκλήρου από τις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου φαρμακευτικά προϊόντα για τη χορήγηση των οποίων 

δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. 

  

   (4)  Αντίγραφο της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο 

(3) αποστέλλεται στην Επιτροπή.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 88 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

  «(1Α)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86, ο 

Υπουργός δύναται, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος 

από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας και ύστερα από 

συμβουλευτική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών 

Φαρμάκων, με βάση τυχόν κριτήρια τα οποία περιλαμβάνονται 

στη γνωστοποίηση που δημοσιεύεται δυνάμει των διατάξεων 

του εδαφίου (6) του άρθρου 89, με αιτιολογημένη απόφασή του, 

την οποία κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, στην 

οποία αναφέρονται τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής 

και η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να ασκηθούν, να 

ανακαλέσει τον καθορισμό μέγιστης δυνατής χονδρικής και 

λιανικής τιμής, οι οποίες καθορίζονται δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, φαρμακευτικού προϊόντος το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο του πιο πάνω αιτήματος.». 

 
 


