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Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
 

Αριθμός 189(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 254. 
59 του 1962 
37 του 1967 
16 του 1979 
28 του 1989 

33(I)του 1993 
61(Ι) του 1995 

145(Ι) του2000 
178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003 
184(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2008 
147(I) του 2013 
128(Ι) του 2014 

83(Ι) του 2015 
179(I) του 2015 

44(I) του 2017 
67(I) του 2019 
227 του 2020 

111(I) του 2020 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
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199(I) του 2021 
126(Ι) του 2022 
170(Ι) του 2022. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 
 
 
 

«“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Συμβουλίου Φαρμακευτικής το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του 
άρθρου 3Β·».

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 3Β. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Ίδρυση Ταμείου 
Συμβουλίου 
Φαρμακευτικής. 

3Β.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Συμβουλίου 
Φαρμακευτικής”, το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του 
Συμβουλίου Φαρμακευτικής και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς 
κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο 
Φαρμακευτικής. 
 

(2) Στο Ταμείο κατατίθενται- 
 

(α)    όλα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενους Κανονισμούς τέλη∙ 

 
(β)    κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο Φαρμα- 

κευτικής∙ και 
 

(γ)    όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του 
Συμβουλίου Φαρμακευτικής. 

 
(3) Από το Ταμείο δύναται να πληρώνονται- 

 
(α)    τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου Φαρμακευτικής∙ και 

 
(β) οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα συνεπεία της άσκησης 

των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων του   Συμβουλίου Φαρμα- 
κευτικής. 

 
(4) Η τήρηση και το περιεχόμενο των λογαριασμών του Ταμείου ελέγχονται 

από εγκεκριμένο ελεγκτή.».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


