NΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

Ο

περί

Εγγραφής

Ιατρών Κατάθεση: 9.10.2003.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για
Κουλία εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής την εγγραφή ιατρών, έτσι ώστε οι ιατροί
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και που είχαν αρχίσει την εξειδίκευσή τους
Μαρίνου

Σιζόπουλου

εκ

μέρους

του πριν την έναρξη της ισχύος των βασικών

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)

κανονισμών για τα ειδικά προσόντα των

(Αρ. Φακ. 23.02.066.2003).

γιατρών,

να

θεωρείται

ότι

κατέχουν

εξειδίκευση αν ικανοποιήσουν το Ιατρικό
Συμβούλιο ότι έτυχαν μετεκπαίδευσης σε
αναγνωρισμένη μονάδα εξειδίκευσης.
2.

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κατάθεση: 15.6.2006.
(Έλεγχος

Ποιότητας,

Προμήθειας

και Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι
του 2006.

εγγεγραμμένοι ιατροί και οδοντίατροι να

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Μαρίνου μπορούν
Σιζόπουλου

εκ

μέρους

του

να

Κινήματος φαρμακευτικά

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ).

αναλώσιμα

(Αρ. Φακ. 23.02.046.2006).

αποκλειστικά

τα

προμηθεύονται

προϊόντα,
οποία
για

την

υλικά

ή/και

χρησιμοποιούν
άσκηση

του

επαγγέλματός τους, απευθείας από τους
κατόχους άδειας εισαγωγής ή χονδρικής
πώλησης,

χωρίς

κατ΄

ανάγκη

τη

μεσολάβηση μεσαζόντων.
3.

Ο περί του Περιβάλλοντος και της Υγείας

Κατάθεση: 27.5.2010.

του Παιδιού (Ίδρυση και Λειτουργία

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2010.

θεσμοθέτηση και η δημιουργία

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για το
Πολιτών και Στέλλας Κυριακίδου βουλευτή
Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.051.035-2010).

Περιβάλλον και την Υγεία του παιδιού.

2
4.

Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών

Κατάθεση: 8.7.2010.

Νόμος του 2010.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Κώστα

νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του

Κωνσταντίνου, Στέλλας Κυριακίδου και

επαγγέλματος των μουσικοθεραπευτών.

Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.051.044-2010).
5.

Ο περί Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας Κατάθεση: 31.10.2013.
Νόμος του 2013.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η

(Αρ. Φακ. 23.01.054.230-2013).

νομοθετική κατοχύρωση της Μονάδας
Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου
Υγείας η οποία παρέχει πληροφορίες και
στατιστικά στοιχεία στον τομέα της
δημόσιας υγείας.

6.

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κατάθεση: 15.1.2015.
(Έλεγχος
Τιμών)

Ποιότητας,

Προμήθειας

(Τροποποιητικός)

Νόμος

και Σκοπός

του

νομοσχεδίου

του τροποποίηση

2015.

Ανθρώπινης

(Αρ. Φακ. 23.01.056.008-2015).

Ποιότητας,

του

περί

είναι

η

Φαρμάκων

Χρήσης

(Έλεγχος

Προμήθειας

και

Τιμών)

Νόμου, έτσι ώστε ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Υγείας, ο Διευθυντής
Φαρμακευτικών

Υπηρεσιών

και

ο

Διευθυντής του Γενικού Χημείου του
Κράτους που διορίζονται λόγω της θέσης
τους

ως

πρόεδρος

και

μέλη

του

Συμβουλίου Φαρμάκων, αντίστοιχα, να
επιτρέπεται
Συμβούλιο

να

συμμετέχουν

Φαρμάκων

και

δια

στο
των

εκπροσώπων τους.
7.

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Κατάθεση 19.11.2015
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση

2015.
(Πρόταση

νόμου

του

κ.

του

περί

Τροφίμων

Κυριάκου (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, ώστε οι

Χατζηγιάννη, βουλευτή του Δημοκρατικού επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες πωλούν

3
Συναγερμού και Άγγελου Βότση, βουλευτή κρέας

και

προσυσκευασμένα

του Δημοκρατικού Κόμματος).

παρασκευάσματα κρέατος ή προϊόντα με

(Αρ. Φακ. 23.02.056.157-2015).

βάση το κρέας, να ενημερώνουν τον
καταναλωτή κατά πόσο το κρέας είναι
κυπριακής προέλευσης ή προέρχεται από
άλλη χώρα.

8.

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.138-2017).

Κατάθεση 8.9.2017
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση
του

περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων

Νόμου, ώστε

να δοθεί η δυνατότητα στις

συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργούν
φαρμακεία ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
για την εξυπηρέτηση των μελών τους, με τον
ίδιο τρόπο που

ο

βασικός νόμος ήδη

επιτρέπει στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και
ΔΕΟΚ.

9.

Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Κατάθεση 8.9.2017
των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

του

Αφαιρέσεων

η

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

τροποποίηση

(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Μαύρου,

Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης

περί

και

Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και Προελεύσεως Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί
Ειρήνης

Χαραλαμπίδου

εκ

μέρους

της μια νέα στρατηγική αναφορικά με τη δωρεά

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- οργάνων στη Δημοκρατία για να επιλυθεί ένα
Νέες Δυνάμεις)

πολύχρονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

(Αρ. Φακ. 23.02.058.080-2017).

ασθενείς στη Δημοκρατία λόγω της μειωμένης
διαθεσιμότητας οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

10.

Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής

Κατάθεση 20.10.2017

Υγείας Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή

(Αρ. Φακ. 23.01.058.174-2017).

ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου
με πρόνοιες για τη δημιουργία ενός ενιαίου,
αποκεντρωμένου

και

αποτελεσματικού

δικτύου υπηρεσιών για την εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη

των

ατόμων

με

ψυχικές

διαταραχές το οποίο να συνάδει με τις

4
σύγχρονες επιστημονικές και θεραπευτικές
αντιλήψεις

και

προσεγγίσεις.

Με

το

νομοσχέδιο δίδεται έμφαση στην πρόληψη,
την

ψυχοκοινωνική

κοινωνική

αποκατάσταση

επανένταξη

των

ατόμων

και
με

ψυχικές διαταραχές και όχι στην απομόνωσή
τους.
11.

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και

Κατάθεση 1.12.2017

Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός)

Σκοπός

(Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.199-2017).

του

τροποποίηση

νομοσχεδίου
του

περί

είναι

η

Ναρκωτικών

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών νόμου
με

την

προσθήκη

επιτρέπουν,

διατάξεων

πρόσθετα

που

από

να
όσα

προβλέπονται στα άρθρα 7, 7Α, 8 και 11, τη
ρύθμιση με Κανονισμούς της εισαγωγής στη
Δημοκρατία σπόρων κάνναβης και φυτών
κάνναβης, καθώς επίσης την επιβολή τελών
αδειοδότησης και διοικητικών κυρώσεων σε
περίπτωση

παραβίασης

διατάξεων

Νόμου και /ή των Κανονισμών.
OΠ/ΣΛ/.
8.12.2017

του

