
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί της Χρήσης και Διακίνησης 
Μέσων Συσκευασίας που Προορίζονται 
για την Εμπορία και Διάθεση 
Οπωροκηπευτικών Ειδών Νόμος του 
2009. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, 

Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, των 

βουλευτών Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και του βουλευτή 

Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους του 

Κινήματος Αλληλεγγύη). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.036-2009). 

 
 

Κατάθεση: 15.10.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ρύθμιση 

της σωστής χρήσης και διακίνησης των μέσων 

συσκευασίας που περιέχουν οπωροκηπευτικά 

είδη με την ταυτόχρονη διασφάλιση της 

ταυτοποίησης των προϊόντων αυτών ώστε να 

αποφεύγεται η ασάφεια στην πληροφόρηση ή 

η παραπληροφόρηση του καταναλωτικού 

κοινού σχετικά με οπωροκηπευτικά είδη σε όλα 

τα στάδια εμπορίας, διακίνησης και διάθεσής 

τους.    

 

2.  Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, 

Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, των 

βουλευτών Πάμπου Πιττοκοπίτη και 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, του βουλευτή 

Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 

Κατάθεση: 10.5.2012. 
Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η 

τροποποίηση του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 

Νόμου, ώστε το πόρισμα επί της εκτιμηθείσας 

ζημιάς, που συντάσσεται από εκτιμητές τους 

οποίους εξουσιοδοτεί ο Οργανισμός Γεωργικής 

Ασφάλισης, να ολοκληρώνεται και να 

υποβάλλεται στον πιο πάνω οργανισμό εντός 

σαράντα οκτώ ωρών από τη διενέργεια της 

εκτίμησης.  Περαιτέρω, παραχωρείται 

δυνατότητα στον ασφαλισμένο ή σε δεόντως 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού να 

ζητήσει και να παραλάβει αντίγραφο του εν 

λόγω πορίσματος. 



 2 

του βουλευτή Μιχάλη Γιωργάλλα εκ 

μέρους του Κινήματος Αλληλεγγύη και του 

βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων – 

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.049-2012). 

 
 

 

3.  Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, 

Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.006-2013). 

 

 

 

Κατάθεση: 17.1.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να 

βελτιωθεί το Σχέδιο Γεωργικής Ασφάλισης: 

(α) με την κάλυψη και των ζημιών από σφοδρό 

άνεμο και πολυομβρία στις πατάτες,  

(β) με την αύξηση των συντελεστών 

αποζημίωσης του παγετού και της ανομβρίας,  

(γ) με τον περιορισμό των ετών για τα οποία 

επιβάλλεται επιβάρυνση λόγω καθυστέρησης 

στην πληρωμή των ασφαλίστρων, και  

(δ) με την προσθήκη Πίνακα στον οποίο 

περιλαμβάνεται το ύψος του ασφάλιστρου το 

οποίο θα καταβάλλεται από τα ασφαλιζόμενα 

πρόσωπα στον Οργανισμό. 

 
4.  Ο περί της Αλιείας στα Εσωτερικά 

Ύδατα της Κύπρου Νόμος του 2014.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, 

Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, του βουλευτή 

Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ., του βουλευτή 

Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους του 

Κινήματος Αλληλεγγύη και του βουλευτή 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία 

Κατάθεση: 6.2.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να ρυθμίσει 

την ψυχαγωγική και αγωνιστική αλιεία στα 

εσωτερικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία και 

υποβοηθώντας την ανάπτυξη των 

οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της 

Κύπρου. 
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Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.010-2014). 

 

 

5.  Ο περί Γεωργικού και Αγροτικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Μιχάλη 

Γιωργάλλα εκ μέρους του Κινήματος 

Αλληλεγγύη, Χρίστου Ορφανίδη και 

Πάμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος,). 

 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.107-2014). 

 

 

Κατάθεση: 6.11.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση 

και θωράκιση της γεωργοκτηνοτροφίας με την 

ίδρυση και λειτουργία Γεωργικού και Αγροτικού 

Επιμελητηρίου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες 

του εξωτερικού, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα 

με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Το Επιμελητήριο αυτό ως θεσμός αλλά και ως 

εργαλείο στα χέρια των γεωργοκτηνοτρόφων 

θα μπορεί να προσφέρει μέσα από τις κύριες 

δραστηριότητες του, την προώθηση και 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστηριότητες των μελών του, την οργάνωση 

της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, την ίδρυση και διοίκηση των 

παρόχων εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. 

 

6.  O περί της Απονομής Σήματος 
Κυπριακού Προϊόντος σε 
Γεωργοκτηνοτροφικά και 
Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ονούφριου Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, 

Δημήτρη Δημητρίου και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, των 

βουλευτών Πάμπου Πιττοκοπίτη και 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, του βουλευτή 

Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Κατάθεση: 18.12.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την Απονομή Σήματος 

Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά 

και Μεταποιημένα Προϊόντα.  Η πρόταση 

νόμου στόχο έχει τη νομοθετική ρύθμιση της 

απονομής  εμπορικού σήματος διάκρισης της 

προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών 

και μεταποιημένων προϊόντων, τον καθορισμό 

της διαδικασίας, των όρων και των 

προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω 

σήματος, καθώς και την παροχή της 

δυνατότητας στην Αρμόδια Αρχή για τη 

διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την 

επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη 

τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του βουλευτή 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία 

Πολιτών και  του βουλευτή Μιχάλη 

Γιωργάλλα εκ μέρους του Κινήματος 

Αλληλεγγύη).  

 (Αρ. Φακ. 23.02.055.114-2014). 

 
 

 

7.  Ο περί Απαγόρευσης της 
Κυκλοφορίας, Διάθεσης και Χρήσης της 
Δραστικής Ουσίας Γλυφοσάτη και των 
Φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν τη 
Δραστική Ουσία Γλυφοσάτη Νόμος του 
2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.101-2015). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 
Παραπέμπεται από την Κ.Ε 
Περιβάλλοντος στην Κ. Επιτροπή 
Γεωργίας με απόφαση Ολομέλειας 
3.7.2020  

 

Κατάθεση: 3.9.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι 

απαγόρευση της εισαγωγής, διάθεσης και 

χρήσης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη και 

των φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν την 

ουσία αυτή, για σκοπούς προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τις 

παρενέργειες από τη χρήση της. 

 

8.  Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης 
των Αμπελιών από Ανομβρία 
(Καταργητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.120-2020). 

 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση 

του   περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των 

Αμπελιών από Ανομβρία, Νόμου, καθότι ο 

σκοπός του καταργούμενου Νόμου καλύπτεται 

πλέον από τον περί Διαχείρισης Κινδύνου στη 

Γεωργική Παραγωγή και για Συναφή Θέματα 

Νόμο του 2019. Ο Οργανισμός Γεωργικής 

Ασφάλισης ο οποίος ήταν ο διαχειριστής του 
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Σχεδίου για την ασφάλιση των αμπελιών, έχει 

καταργηθεί. 

 

9.  Ο περί Μετονομασίας των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος 
του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.121-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, οι οποίες αναλαμβάνουν ρόλο 

Φορέα για την Ευημερία και Προστασία των 

Ζώων, σε Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και 

Υπηρεσίας Προστασίας και Ευημερίας των 

Ζώων. 

10.  Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.127-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος, 

ώστε  να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της 

Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, Αρ 

81.919, ημερομηνίας 5.1.2017, για τον 

τερματισμό των λειτουργιών και των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Σιτηρών 

Κύπρου, καθώς και για την διάλυση και την 

εκκαθάριση της. 

11.  Ο περί της Μεταβίβασης των 
Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος 
του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.128-2020). 

 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση 

της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 

Αρ 81.919, ημερομηνίας 5.1.2017, η μεταφορά 

των  λειτουργών και αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. 

12.  Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων 
Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και 
Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος 
του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.129-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020  

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση, η 

διατήρηση και ο έλεγχος των Αποθεμάτων 

Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για 

Ανθρώπινη Χρήση. 
 

ΧΚ/ΣΛ 31.7 .2020 
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