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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Θέμα: Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 

 
 Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 

16Α του Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια που δε διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο 

να έχουν υποχρέωση να ορίζουν υπεύθυνο φαρμακοποιό μερικής ή πλήρους 

απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου θα δηλώνουν στο Συμβούλιο 

Φαρμακευτικής.   

2. Ο φαρμακοποιός θα έχει την ευθύνη της προμήθειας, της ασφαλούς 

διαφύλαξης και διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και της 

εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποκλειστικά για τους εσωτερικούς ασθενείς του 

νοσηλευτηρίου.  

3. Η τροποποίηση αυτή είναι μεταβατικής φύσεως, μέχρι τη θέσπιση και την 

εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών για την ίδρυση νοσοκομειακών φαρμακείων, 

και κρίνεται αναγκαία και επείγουσα για τους πιο κάτω λόγους Δημοσίου 

Συμφέροντος: 

(α) Σύμφωνα με τον Νόμο, τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να προμηθεύονται 

και να χορηγούνται από φαρμακοποιό. 

(β) Ειδικότερα με την εφαρμογή της β’ φάσης του ΓεΣΥ, κρίνεται αναγκαίο τα 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης των φαρμακευτικών 

προϊόντων που προμηθεύονται για τις ανάγκες τους υπό την ευθύνη του 

φαρμακοποιού.  

(γ) Λόγω του ότι οι Κανονισμοί που ρυθμίζουν την ίδρυση νοσοκομειακών 

φαρμακείων δεν έχουν θεσπιστεί στο παρόν στάδιο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα 

μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο τα νοσηλευτήρια που δε διαθέτουν νοσοκομειακό 

φαρμακείο να είναι σε θέση να προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα για τις 

ανάγκες τους, των οποίων την ευθύνη διαχείρισης να την έχει ο φαρμακοποιός. 

(δ) Λόγω του ότι ο Νόμος εισάγει την υποχρέωση ίδρυσης νοσοκομειακού 

φαρμακείου για τα νοσηλευτήρια με περισσότερες από 30 κλίνες και 5 ειδικότητες 

και για σκοπούς ισότιμης μεταχείρισης με τα νοσηλευτήρια μικρότερου μεγέθους, 

εισάγονται οι ίδιες πρόνοιες για όλα τα νοσηλευτήρια ανεξαρτήτως μεγέθους μέχρι 

τη θέσπιση των σχετικών Κανονισμών.     

4. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, ο 

οποίος έτυχε του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α. Η αιτιολογική έκθεση 



 

υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα Β. Η σχετική Ανάλυση Αντίκτυπου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ.  

 

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερ. 31/03/2021, ενέκρινε το πιο 

πάνω Νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να το καταθέσει στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε Νόμο. Προσχέδιο Απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Δ.  

6.  Ο Υπουργός Υγείας με την παρούσα Εισηγητική του Έκθεση καταθέτει στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», για ψήφισή του σε Νόμο. 

 

 

14 Απριλίου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
 
 
ΓΣ/ΓΣ 


