
Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την 

πρόταση νόμου «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 3) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Ανδρέας Αποστόλου 

 Γιώργος Κάρουλλας  Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε την πιο πάνω 

πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 από τους κ. 

Γιώργο Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Μάριο Μαυρίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, Πρόδρομο Αλαμπρίτη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας, και Χρύσανθο Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, 

σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2022.  

Στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 

επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του 

Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

(ΚΥΣΑΤΣ), του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Συμβουλίου 

Φαρμακευτικής.  Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που 

κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. 

Χρύσανθος Σαββίδης κατά την έναρξη της συζήτησης, με βάση τον Κανονισμό 44 του 

Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι έχει άμεσο προσωπικό 

συμφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζει η πρόταση νόμου, αφού ασκεί το 

επάγγελμα του σύμβουλου σπουδών. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου 
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παρευρέθηκε επίσης και το μέλος της επιτροπής κ. Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων Νόμου, ώστε να εξαιρούνται της διαδικασίας αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ 

διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι πανεπιστημιακοί ή ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών που 

αποκτήθηκαν από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου σε ημερομηνία μεταγενέστερη 

της ημερομηνίας αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοουμένου ότι η 

ημερομηνία έναρξης της φοίτησης για την απόκτηση αυτών ήταν προγενέστερη της εν 

λόγω ημερομηνίας.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, πριν από την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εν λόγω τίτλοι 

σπουδών αναγνωρίζονταν αυτόματα βάσει του ενωσιακού δικαίου και δεν αξιολογούνταν 

από το ΚΥΣΑΤΣ, λόγω όμως της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρείται τρίτη χώρα, οι τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν 

από τα πανεπιστήμιά του πρέπει πλέον να αξιολογούνται από το ΚΥΣΑΤΣ πριν από την 

εγγραφή των αποφοίτων τους στο Μητρώο Φαρμακοποιών.  

 Συναφώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η αδικία σε βάρος των κατόχων 

τίτλου σπουδών «Master of Pharmacy» που αποκτήθηκε από πανεπιστήμια του 

Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η 

φοίτησή τους στο σχετικό πρόγραμμα σπουδών άρχισε πριν από την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν μπορούσαν να προβλέψουν 

την εξέλιξη αυτή.    

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το εν λόγω ζήτημα 

στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης θέματος με τίτλο «Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων 

σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)» σε 

συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της 

οποίας οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών «Master of Pharmacy» 

του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την επιτροπή για το πρόβλημα που προέκυψε.  
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Περαιτέρω, όπως επισήμαναν, η αντιστοιχία του πιο πάνω προγράμματος δεν εξεταζόταν 

από το ΚΥΣΑΤΣ πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι απόφοιτοι του εν λόγω προγράμματος μπορούσαν να παρακαθίσουν στις 

σχετικές εξετάσεις για εγγραφή στο Μητρώο Φαρμακοποιών χωρίς οποιεσδήποτε 

περαιτέρω διαδικασίες. 

 Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση, νοουμένου ότι αυτή αφορά μόνο τους τίτλους 

σπουδών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 

προσήκουσες γνώσεις φαρμακευτικής εκπαίδευσης.  Παράλληλα, επισήμανε ότι πρέπει 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης των προνοιών της πρότασης νόμου με τις 

πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων.  Ειδικότερα, με βάση την εν λόγω Οδηγία εναρμονίστηκε η 

εθνική νομοθεσία όσον αφορά το θέμα της αντιστοιχίας των μαθημάτων που απαιτούνται, 

ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων τρίτων χωρών να εγγραφούν στο 

Μητρώο Φαρμακοποιών.   

 Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου συμφώνησε με την 

προτεινόμενη ρύθμιση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν τίθεται θέμα απαλλαγής των εν λόγω 

αποφοίτων από την προβλεπόμενη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υποχρέωση να 

παρακαθίσουν σε συγκεκριμένες εξετάσεις για την εγγραφή τους στο εν λόγω μητρώο.  

 Η εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση, νοουμένου 

ότι αυτή αφορά μόνο τον συγκεκριμένο τίτλο σπουδών. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, οι εισηγητές της πρότασης νόμου έθεσαν αριθμό 

ερωτημάτων νομικής φύσεως προς διερεύνηση από την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών, για τα οποία ετοιμάστηκε σημείωμα.  Το περιεχόμενο του εν λόγω 

σημειώματος, με βάση τον Κανονισμό 52(2)(ζ) του Κανονισμού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, παρατίθεται αυτούσιο ως ακολούθως: 
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« 1. Σκοπός της πρότασης νόμου  

Με την υπό αναφορά πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί 

Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), ώστε να εξαιρούνται από 

τη διαδικασία αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ τίτλοι σπουδών φαρμακευτικής 

που αποκτήθηκαν από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου σε 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον όμως η ημερομηνία έναρξης 

της φοίτησης για την απόκτηση των τίτλων αυτών ήταν προγενέστερη της 

ημερομηνίας αποχώρησης. 

Ειδικότερα, πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση οι εν λόγω τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονταν αυτόματα 

βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων (εφεξής «Οδηγία 2005/36/ΕΚ») και ως εκ τούτου 

δεν τύγχαναν αξιολόγησης και δεν ετίθετο οποιοδήποτε πρόβλημα ισοτιμίας 

και αντιστοιχίας.   

Ωστόσο, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) η εν λόγω Οδηγία δεν εφαρμόζεται για τίτλους σπουδών που 

αποκτήθηκαν από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον το 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον τρίτη χώρα.  Ως εκ τούτου, απαιτείται όπως οι 

εν λόγω τίτλοι σπουδών αξιολογούνται από το ΚΥΣΑΤΣ, πριν οι απόφοιτοι 

παρακαθίσουν εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο Φαρμακοποιών. 

 

2. Σκοπός του παρόντος σημειώματος 
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Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 

ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2022, τέθηκαν ερωτήματα νομικής φύσεως σχετικά 

με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, τα οποία και αναλύονται κάτωθι: 

2.1. Εύρος τίτλων σπουδών που καλύπτει η πρόταση νόμου 

Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσον με την λόγω 

τροποποίηση δύναται να περιλαμβάνονται και άλλοι τίτλοι σπουδών 

φαρμακευτικής των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), 

πέραν του τίτλου σπουδών «Master of Pharmacy», στην εξαίρεση από 

τη διαδικασία αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ, όπως αναλύεται ανωτέρω 

στο σημείο 1 του παρόντος σημειώματος. 

Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου 

ορίζει ότι δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός κάθε πρόσωπο το 

οποίο ικανοποιεί το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι: 

- είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο 

Παράρτημα I ή,  

- είναι κάτοχος διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν 

αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ 

και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ή καλύπτεται από 

τις πρόνοιες του άρθρου 9Α (που αφορούν άλλες εξειδικευμένες 

περιπτώσεις που δεν επηρεάζονται). 

Η παρούσα πρόταση νόμου εισάγει εξαίρεση από τη διαδικασία 

αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ για διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αποκτήθηκαν από 

πανεπιστήμια του ΗΒ, στους οποίους εμπίπτει και ο τίτλος σπουδών 
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«Master of Pharmacy», νοουμένου ότι είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις 

του Παραρτήματος II και αποκτήθηκαν σε ημερομηνία μεταγενέστερη 

της ημερομηνίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, εφόσον η 

ημερομηνία έναρξης της φοίτησης για την απόκτηση αυτών ήταν 

προγενέστερη της εν λόγω ημερομηνίας.  

2.2. Ίση αντιμετώπιση των αποφοίτων πανεπιστημίων του ΗΒ  

Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσον παραβιάζεται 

οποιαδήποτε διάταξη του συντάγματος από το ενδεχόμενο ορισμένοι 

απόφοιτοι φαρμακευτικής ήδη να προέβησαν στις ενέργειες ως 

απαιτούνται από την υφιστάμενη νομοθεσία για την αντιστοιχία του 

πτυχίου τους.  

Το άρθρο 28 του κυπριακού συντάγματος ορίζει ότι όλοι είναι ίσοι 

ενώπιον του νόμου και της διοίκησης και της δικαιοσύνης και δικαιούνται 

ίσης προστασίας και μεταχείρισης. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

διασφαλίζεται επίσης στο άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των  

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο εξασφαλίζει ισότητα για 

τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη ΕΣΔΑ, καθώς και στο άρθρο 1 

του Δωδέκατου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο κυρώθηκε από τη 

Δημοκρατία με τον Νόμο Ν.11 (ΙΙΙ)/2002 και θεσπίζει τη γενική 

απαγόρευση των διακρίσεων, ανεξάρτητα από το αν το δικαίωμα που 

εξετάζεται προστατεύεται από την ΕΣΔΑ ή όχι. 

Ως προς την εν λόγω αρχή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων έκρινε ότι “διάκριση συνιστά η μεταχείριση με διαφορετικό 

τρόπο, εκτός αν υπάρχει αντικειμενική και εύλογη αιτιολογία, ατόμων που 

βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις”1, ενώ μια διάκριση κρίνεται 

 
1Κοροσίδου ν Ελλάδας (Υπ. Αριθ. 9957/08). 
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δυσμενής, εάν δεν έχει αντικειμενική και εύλογη δικαιολογία, δηλαδή εάν 

δεν επιδιώκει νόμιμο σκοπό ή εάν δε διαπιστώνεται εύλογη σχέση 

αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων μέσων και του 

επιδιωκόμενου στόχου. Συναφώς, μια διάκριση δεν κρίνεται δυσμενής, 

όταν συντρέχουν λόγοι διαφορετικής μεταχείρισης ως προσπάθεια 

επανόρθωσης προϋπάρχοντος μειονεκτήματος. 

Εν προκειμένω, μια συγκεκριμένη μικρή ομάδα πολιτών, ήτοι φοιτητές 

φαρμακευτικής, οι οποίοι ξεκίνησαν τη φοίτηση τους σε πανεπιστημιακό 

πρόγραμμα στο ΗΒ που τύγχανε αυτόματης αναγνώρισης στη 

Δημοκρατία βάσει του ενωσιακού δικαίου, για λόγο πέραν του ελέγχου 

τους, δηλαδή την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, και εν τη απουσία 

σχετικής μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης, βρεθήκαν σε μειονεκτική 

θέση, αφού με την αποφοίτησή τους μετά την αποχώρηση του ΗΒ από 

την ΕΕ απαιτείται αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους από το 

ΚΥΣΑΤΣ, πριν να μπορέσουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για την 

εγγραφή τους στο Μητρώο Φαρμακοποιών. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η διακριτική μεταχείριση συγκεκριμένης 

ομάδας αποφοίτων φαρμακευτικής πανεπιστημίων του ΗΒ, όπως 

επιχειρείται με την πρόταση νόμου, φαίνεται να είναι δικαιολογημένη, 

νοουμένου ωστόσο ότι καλύπτει όλους τους αποφοίτους με τα ίδια 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο 2.1. ανωτέρω και 

νοουμένου ότι άλλοι απόφοιτοι με τα ίδια χαρακτηριστικά δεν 

προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

2.3. Ενδεχόμενο παραβίασης ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
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Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσον με τη ρύθμιση που 

προβλέπεται από την πρόταση νόμου παραβιάζεται η Οδηγία 

2005/36/ΕΚ, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων στην 

ελευθερία των προσώπων, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των υπηκόων 

κρατών μελών να ασκούν επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο 

που απέκτησαν τα προσόντα τους2. Ωστόσο, η ίδια Οδηγία επιτρέπει την 

αναγνώριση προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός της επικράτειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτεια της ΕΕ3. 

Όσον αφορά τους φαρμακοποιούς ειδικότερα, η αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης που θεσπίζεται με την Οδηγία αυτή απαιτεί να 

διασφαλίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε εκπαίδευση η 

οποία πληροί τους ισχύοντες ελάχιστους όρους που καθορίζονται στην 

συγκεκριμένη Οδηγία4.  

Όσον αφορά στα πτυχία των φαρμακοποιών που αποκτώνται από 

πανεπιστήμια του ΗΒ, η επικαιροποιημένη μορφή της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ  ημερομηνίας 10.12.2021 ορίζει στο Παράρτημα V.6 αυτής 

ότι αναγνωρίζονται οι εξής τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού με 

ημερομηνία έκδοσης πριν από την 1.1.2021:  

- Certificate of Registered Pharmacist: σε υποσημείωση ορίζεται ότι:  

“Ο εν λόγω τίτλος εκπαίδευσης δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα 

αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών του προσόντων, 

όταν χορηγείται σε υπηκόους κρατών μελών οι οποίοι 

πραγματοποίησαν εκπαίδευση στο ΗΒ”. 

 
2Οδηγία 2005/36/ΕΚ, σκ. 1.  
3Οδηγία 2005/36/ΕΚ, σκ. 10-11 
4Οδηγία 2005/36/ΕΚ, σκ. 19, 25 και άρθρο 21.  
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- A degree in pharmacy approved by either the General 

Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of 

Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland: 

σε υποσημείωση ορίζεται ότι “αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον 

τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει 

εκπαίδευση στο ΗΒ θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης 

αναγνώρισης, χωρίς να πρέπει να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το συνοδευτικό πιστοποιητικό πιστοποιεί 

την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων σχετικά με τα 

επαγγελματικά προσόντα”. 

Καταληκτικά, η επικαιροποιημένη μορφή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

αναφέρει ξεκάθαρα ότι πιο πάνω τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν πριν 

από την 1.1.2021 αναγνωρίζονται αυτόματα μετά την αποχώρηση του 

ΗΒ από την ΕΕ και ως εκ τούτου, μετά την ημερομηνία αυτή, οι πιο πάνω 

τίτλοι δεν αναγνωρίζονται αυτόματα. Η εν λόγω Οδηγία όμως δεν 

περιλαμβάνει μεταβατική πρόνοια για τίτλους σπουδών από 

πανεπιστήμια του ΗΒ οι κάτοχοι των οποίων είχαν ξεκινήσει την 

εκπαίδευση τους πριν από την 1.1.2021, αλλά την ολοκλήρωσαν μετά 

την ημερομηνία αυτή.   

Ωστόσο, αυτό δε μεταβάλλει το γεγονός ότι εξαρχής οι εν λόγω τίτλοι 

σπουδών πληρούσαν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που 

απαιτούνταν από την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και παρείχαν στους 

σπουδαστές τις απαιτούμενες προσήκουσες γνώσεις φαρμακευτικής 

εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
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Παράλληλα, σημειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία, πέραν από την αμοιβαία 

αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης φαρμακευτικής,  αναφέρεται  μεταξύ 

άλλων και στην αμοιβαία αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης ιατρών. 

Σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο (Κεφ. 250), κάθε 

πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως ιατρός στο Ιατρικό Μητρώο αν 

μεταξύ άλλων ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο ότι είναι κάτοχος ενός 

από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται 

στο Τρίτο Παράρτημα και πληρούν τις προϋποθέσεις του Τετάρτου 

Παραρτήματος. Το Τρίτο Παράρτημα του εν λόγω νόμου απαριθμεί 

διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρικής που αποκτήθηκαν 

σε πανεπιστήμια κρατών μελών της ΕΕ και περιλαμβάνει το πτυχίο 

ιατρικής (Primary Qualification) που αποκτήθηκε σε πανεπιστήμια του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Το Τέταρτο Παράρτημα του εν λόγω νόμου 

περιλαμβάνει τις προσήκουσες γνώσεις ιατρικής εκπαίδευσης. 

3. Εισηγήσεις  

 Στο κείμενο της πρότασης νόμου πρέπει να διευκρινιστεί η ημερομηνία 

αναφοράς.  Η ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ (όπως αναφέρεται στο κείμενο που 

έχει κατατεθεί) ήταν η 31η Ιανουαρίου 2020, ωστόσο είχε δοθεί περίοδος χάριτος 

εφαρμογής ως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και κατά την περίοδο αυτή το Ευρωπαϊκό 

κεκτημένο είχε ισχύ στο ΗΒ. 

 Στην επικαιροποιημένη Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 

προσόντων αναφέρεται το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης τίτλων με ημερομηνία 

έκδοσης την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε στο κείμενο της 

πρότασης νόμου να περιληφθεί η 1η Ιανουαρίου 2021 ως η ημερομηνία αναφοράς 

και να απαλειφθεί η αναφορά σε ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, ούτως ώστε να 

αποφευχθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις.». 
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 Οι εισηγητές της πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγήθηκαν 

την τροποποίηση του κειμένου της σύμφωνα με την εισήγηση της εν λόγω υπηρεσίας της 

Βουλής, ώστε να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 2021 

αντί στην ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 Συναφώς, η επιτροπή υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την πιο πάνω εισήγηση για 

τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 

τέθηκαν ενώπιόν της και αφού τροποποίησε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα 

με τα πιο πάνω, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της 

βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης 

της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τα πιο πάνω. 

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης 

νόμου στην ολομέλεια του σώματος.  

3. Το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητος βουλευτής τάχθηκε κατά της ψήφισης της 

πρότασης νόμου σε νόμο.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού  

εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή, σύμφωνα με τις πιο πάνω τοποθετήσεις, την 

ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, 

ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022». 
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