
NΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΙA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
 

1.  Ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία 

Κουλία εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 

Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ) 

(Αρ. Φακ. 23.02.066.2003). 

 
 

Κατάθεση: 9.10.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

της βασικής νομοθεσίας για την εγγραφή ιατρών, 

έτσι ώστε οι ιατροί που είχαν αρχίσει την 

εξειδίκευσή τους πριν την έναρξη της ισχύος των 

βασικών κανονισμών για τα ειδικά προσόντα των 

γιατρών, να θεωρείται ότι κατέχουν εξειδίκευση αν 

ικανοποιήσουν το Ιατρικό Συμβούλιο ότι έτυχαν 

μετεκπαίδευσης σε αναγνωρισμένη μονάδα 

εξειδίκευσης. 

 

2.  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2006. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.046.2006). 

 

 

Κατάθεση: 15.6.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του βασικού νόμου, ώστε οι εγγεγραμμένοι ιατροί 

και οδοντίατροι να μπορούν να προμηθεύονται 

φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά ή/και αναλώσιμα τα 

οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την 

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 
του Παιδιού (Ίδρυση και Λειτουργία 
Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία 

Πολιτών, Ελένης Σταύρου, Ξένιας 

Κωνσταντίνου  και Μιχάλη Σοφοκλέους  εκ 

μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.035-2010). 

 

Κατάθεση: 27.5.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση 

και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού 

πλαισίου για τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής 

για το Περιβάλλον και την Υγεία του παιδιού. 

4.  Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών Κατάθεση: 8.7.2010. 
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Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Κώστα 

Κωνσταντίνου, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Ελένης 

Σταύρου, Σάβιας Ορφανίδου και Μιχάλη 

Σοφοκλέους  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.044-2010). 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η νομοθετική 

ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των 

μουσικοθεραπευτών. 

5.  Ο περί Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας 
Νόμος του 2013. 

(Αρ. Φακ. 23.01.054.230-2013). 

Κατάθεση: 31.10.2013. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική 

κατοχύρωση της Μονάδας Παρακολούθησης 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας η οποία παρέχει 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στον τομέα 

της δημόσιας υγείας. 

 
6.  Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή του Δημοκρατικού 

Συναγερμού και Άγγελου Βότση, βουλευτή 

του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.157-2015). 

 

 

Κατάθεση: 19.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, 

ώστε οι επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες πωλούν 
κρέας και προσυσκευασμένα παρασκευάσματα 

κρέατος ή προϊόντα με βάση το κρέας, να 

ενημερώνουν τον καταναλωτή κατά πόσο το κρέας 

είναι κυπριακής προέλευσης ή προέρχεται από 

άλλη χώρα. 
 

7.  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. 

8.  Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων 
των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

Κατάθεση: 8.9.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των 
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(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Μαύρου, 

Γιώργου Τ. Γεωργίου, Αδάμου Αδάμου και 

Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.080-2017). 

Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, ώστε 

να θεσμοθετηθεί μια νέα στρατηγική αναφορικά με 

τη δωρεά οργάνων στη Δημοκρατία για να 

επιλυθεί ένα πολύχρονο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν ασθενείς στη Δημοκρατία λόγω 

της μειωμένης διαθεσιμότητας οργάνων για 

μεταμοσχεύσεις. 

 
9.  Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής 

Υγείας Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.174-2017). 

Κατάθεση: 20.10.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή 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 σύγχρονες επιστημονικές και 

θεραπευτικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Με το 

νομοσχέδιο δίδεται έμφαση στην πρόληψη, την 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική 

επανένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και 

όχι στην απομόνωσή τους. 

 
10.  Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 

του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.090-2018). 

Κατάθεση: 12.10.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμου έτσι ώστε: 

α. να δοθεί νέος ορισμός στον όρο «ανοικτός 

εξωτερικός χώρος»∙ 

β. να αυξηθούν οι ποινές στην πρώτη και στη 

μεταγενέστερη καταδίκη για άτομα τα οποία 

πωλούν καπνικά προϊόντα σε ανήλικους∙ 

γ. να διαγραφεί η πρόνοια σύμφωνα με την οποία 

επιτρέπεται το κάπνισμα σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους καπνιστών σε 

ξενοδοχεία (cigar lounge) και σε ειδικά 

διαμορφωμένους ορόφους ή δωμάτια για 

καπνιστές σε ξενοδοχεία∙ 
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δ. να προστεθούν στους ανοικτούς χώρους 

απαγόρευσης καπνίσματος οι ανοικτοί εξωτερικοί 

χώροι των φροντιστηρίων και των αθλητικών 

χώρων και χώρων διοργάνωσης αθλητικών 

δραστηριοτήτων∙ 

ε. να διαγραφεί η πρόνοια σύμφωνα με την οποία 

επιτρέπεται το κάπνισμα στον ανοικτό εξωτερικό 

χώρο όταν αυτός εφάπτεται με εσωτερικό ή 

κλειστό χώρο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 

μόνιμου διαχωρισμού των δύο χώρων όταν ο 

ανοικτός εξωτερικός χώρος διαθέτει μόνιμα 

ανοικτή μία τουλάχιστον πλευρά και εφόσον αυτό 

απαιτείται, επιπλέον τόσο πρόσθετο μόνιμο 

άνοιγμα, ώστε αθροιστικά να προκύπτει συνολικό 

μόνιμο άνοιγμα, το οποίο να αντιστοιχεί σε 

ποσοστό πέραν του τριάντα τοις εκατόν (30%) των 

συνολικών περιμετρικών τοίχων ή πλευρών του ή 

είναι πλήρως ανοικτός∙ 

στ. να αυξηθούν οι ποινές για άτομα τα οποία 

καπνίζουν σε χώρους εργασίας. 

 

11.  Ο περί Εγγραφής Βελονιστών Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.017-2019). 

Κατάθεση: 18.1.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για το επάγγελμα του 

βελονιστή. 

 

12.  Ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.011-2019). 

 

Κατάθεση: 18.1.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ώστε να 

τροποποιηθεί η σύνθεση του Ιατρικού Συμβουλίου 

Κύπρου. 

 
13.  Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 

Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

Κατάθεση: 18.1.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο 

Συντάξεων) Νόμου, ώστε η εξουσία για την έκδοση 

κανονισμών να μεταφερθεί από τον Παγκύπριο 
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(Αρ. Φακ. 23.02.060.012-2019). Ιατρικό Σύλλογο και το Συμβούλιο Ιατρικού 

Σώματος στον Υπουργό Υγείας. 

 

14.  Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτών 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 

και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.020-2019). 

 

Κατάθεση: 1.2.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το επάγγελμα 

του διατροφολόγου, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία της δημόσιας υγείας από άτομα που 

ασκούν το επάγγελμα αυτό χωρίς να έχουν τα 

αναγκαία προσόντα. 

 

15.  Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών 
και Διαπερνητών Σώματος και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.044-2019). 

Κατάθεση: 1.3.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για το επάγγελμα του 

Δερματοστικτοποιού και Διαπερνητή Σώματος. 
 

16.  Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων 
Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, 
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2019.  
(Αρ. Φακ. 23.01.060.148-2019). 

Κατάθεση: 5.7.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας των βιοϊατρικών και εξειδικευμένων 

βιοϊατρικών εργαστηρίων. 

 
17.  Ο περί Εγγραφής Προσοντούχων 

Διευθυντών και Βιοϊατρικών 
Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 
2019.  
(Αρ. Φακ. 23.01.060.149-2019). 

Κατάθεση: 5.7.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση του 

επαγγέλματος του Διευθυντή Βιοϊατρικού και 

Εξειδικευμένου Βιοϊατρικού Εργαστηρίου και του 

Βιοϊατρικού Εργαστηριακού Επιστήμονα. 

 

18.  Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών 
Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων 
Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος 
και Εποπτεία) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.013-2020). 

Κατάθεση 24.1.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική 

ρύθμιση του επαγγέλματος των  παροχέων 

υπηρεσιών ασθενοφόρου και των διασωστών, 

καθώς επίσης της εγγραφής των ασθενοφόρων 

οχημάτων. 

19.  Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας  Κατάθεση 24.1.2020 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.006-2020). 

 

Σκοπός της πρόταση νόμου είναι η 

αντιμετώπιση φαινομένων φοροαποφυγής που 

προκύπτουν λόγω της σύναψης από τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 

συμβάσεων με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου εκ μέρους προσωπικών και ειδικών 

ιατρών. 

 

20.  Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων 

και Οργανισμού/Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.065-2020). 

Κατάθεση 30.4.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που θα διέπει τη συνεργασία 

μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των 

Πανεπιστημίων και του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας, αφενός και των Ιατρικών 

σχολών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, 

αφετέρου. 

 

21.  Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και 

Έλεγχος) Νόμος του 2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.066-2020). 

Κατάθεση 30.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που θα ρυθμίζει την εγκαθίδρυση, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδοτήσης 

και νόμιμης λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας 

και Αποκατάστασης, καθώς και η θέσπιση 

κανόνων για τον έλεγχο και την εποπτεία τους. 
 

OΠ/ΣΛ   

31.7..2020 

 

  


