
NΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
 

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

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και του κ. 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 του περί Εγγραφής Ιατρών 

Νόμου, ώστε οι ιατροί που είχαν αρχίσει την 

εξειδίκευσή τους πριν από την έναρξη της 

ισχύος των βασικών κανονισμών που 

προβλέπουν για τα ειδικά προσόντα των 

ιατρών, να θεωρείται ότι κατέχουν εξειδίκευση, 

εφόσον 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 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 περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προμήθειας και Τιμών) 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 τη μεσολάβηση μεσαζόντων. 

 

 

 

3.  Ο περί Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας 
Νόμος του 2013. 

(Αρ. Φακ. 23.01.054.230-2013). 

Κατάθεση: 31.10.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την κατοχύρωση της Μονάδας 

Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας, η οποία θα παρέχει πληροφορίες και 

στατιστικά στοιχεία στον τομέα της δημόσιας 
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υγείας. 

 

 
4.  Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 

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

Χατζηγιάννη, βουλευτή του Δημοκρατικού 

Συναγερμού).  

(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. 

 

 
5.  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 ως μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί να λειτουργούν 

φαρμακεία για την εξυπηρέτηση των μελών 

τους, με τον ίδιο τρόπο που παρέχεται το 

δικαίωμα αυτό στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και 

ΔΕΟΚ. 

 

 

6.  Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων 
των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.080-2017). 

Κατάθεση: 8.9.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφαιρέσεων και 

Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης 

Προελεύσεως Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί 

νέα στρατηγική αναφορικά με τη δωρεά 

οργάνων στη Δημοκρατία, με στόχο την 

επίλυση του μεγάλου προβλήματος που 

αντιμετωπίζουν ασθενείς στη Δημοκρατία 

λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας οργάνων 
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για μεταμοσχεύσεις. 

 
7.  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 θέσπιση 

νομοθεσίας για τη δημιουργία 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.  

 
8.  Ο περί Εγγραφής Βελονιστών Νόμος του 

2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.017-2019). 

Κατάθεση: 18.1.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση του επαγγέλματος 

του βελονιστή. 

 

9.  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 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας 

των βιοϊατρικών και εξειδικευμένων 

βιοϊατρικών εργαστηρίων. 

 

10.  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 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση του επαγγέλματος 

του διευθυντή βιοϊατρικού, του εξειδικευμένου 

βιοϊατρικού εργαστηρίου και του βιοϊατρικού 

εργαστηριακού επιστήμονα. 

11.  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 θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση των παροχέων 

υπηρεσιών ασθενοφόρου και των διασωστών, 

καθώς και της εγγραφής των ασθενοφόρων 

οχημάτων. 

 

12.  Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων Κατάθεση: 30.4.2020 
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και Οργανισμού/Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.065-2020). 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που να διέπει τη συνεργασία 

αφενός μεταξύ των ιατρικών σχολών των 

πανεπιστημίων και του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας και αφετέρου μεταξύ των 

ιατρικών σχολών και των ιδιωτικών 

νοσηλευτηρίων. 

 

13.  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 για τη ρύθμιση των όρων και 

προϋποθέσεων αδειοδότησης και νόμιμης 

λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας και 

αποκατάστασης, καθώς και για τον έλεγχο και 

εποπτεία τους. 

 

14.  Ο περί Ίδρυσης Εθνικής Φαρμακευτικής 

Αρχής Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.105-2021). 

Κατάθεση 2.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής 

Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής με ευέλικτη 

διοικητική και οργανωτική δομή και επαρκή 

τεχνική, επιστημονική στελέχωση και 

προϋπολογισμό, η οποία θα αναλάβει τις 

αρμοδιότητες της ρύθμισης της ποιότητας, 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των 

φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 

χρήση, της ποιότητας και ασφάλειας των 

καλλυντικών προϊόντων, καθώς και της 

ασφάλειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

15.  Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.106-2021). 

Κατάθεση 2.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου, ώστε 

να δοθεί εξουσιοδότηση έκδοσης Κανονισμών 

για τον καθορισμό τελών εγγραφής και 

ετήσιας άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος 

του ψυχολόγου και για την ίδρυση ταμείου του 

Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για 
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σκοπούς διαχείρισης των εσόδων και των 

δαπανών, το οποίο θα τελεί υπό την ευθύνη 

του εν λόγω Συμβουλίου.  
 

16.  Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.137-2021). 

Κατάθεση 1.7.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, ώστε να διευρυνθεί  

ο κύκλος των  προσώπων που διορίζονται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 

Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

17.  Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών 

Ασθενειών Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.148-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέου 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων 

που αφορούν στην αντιμετώπιση επικίνδυνων 

μολυσματικών ασθενειών, με απώτερο στόχο 

την αποτελεσματική προστασία και εφαρμογή 

του κατά το Άρθρο 7 του Συντάγματος 

δικαιώματος ζωής και σωματικής 

ακεραιότητας.  

 

18.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.149-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

Νόμου, ώστε να καταστεί εφαρμοστέος σε 

σχέση με αδίκημα που προβλέπεται στον 

προτεινόμενο προς θέσπιση νόμο με τίτλο «Ο 

περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών 

Νόμος».   

 

19.  Ο περί του Περιβάλλοντος και της Υγείας 
του Παιδιού (Ίδρυση και Λειτουργία 
Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της 

Εθνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και την 
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Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Ευθύμιου 

Δίπλαρου,  Σάβιας Ορφανίδου και 

Χαράλαμπου Πάζαρου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.129-2021). 

 

Υγεία του Παιδιού. 

 

20.  Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 
του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.130-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, ώστε: 

 

1. να εισαχθεί νέος ορισμός στον όρο 

«ανοικτός εξωτερικός χώρος» και να 

τροποποιηθεί  ο ορισμός του όρου 

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός»∙ 

 

2. να αυξηθεί το ύψος της ποινής σε 

περίπτωση πρώτης καταδίκης 

προσώπου το οποίο παραβιάζει τις 

διατάξεις για απαγόρευση διάθεσης 

προϊόντων καπνού όπως και του ύψους 

της ποινής  σε περίπτωση 

μεταγενέστερης καταδίκης του ίδιου 

προσώπου το οποίο πωλεί καπνικά 

προϊόντα σε ανήλικους∙ 

 

3. να απαγορευθεί το κάπνισμα σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους καπνιστών σε 

ξενοδοχεία (cigar lounge) και σε ειδικά 

διαμορφωμένους ορόφους ή δωμάτια 

για καπνιστές σε ξενοδοχεία. 

 

4. να προστεθούν στους ανοικτούς 

εξωτερικούς χώρους απαγόρευσης του 

καπνίσματος, οι ανοικτοί εξωτερικοί 
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χώροι των αθλητικών χώρων και των 

χώρων διοργάνωσης αθλητικών 

δραστηριοτήτων, των φροντιστηρίων, 

των ιδιωτικών ή δημόσιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτερης και 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, των καφενείων 

και των κέντρων αναψυχής∙ 

 

5. να διαγραφεί η διάταξη σύμφωνα με την 

οποία επιτρέπεται το κάπνισμα σε 

ανοικτό εξωτερικό χώρο όταν αυτός 

εφάπτεται με εσωτερικό ή κλειστό χώρο, 

εφόσον υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση 

διαχωρισμού των χώρων ή εφόσον ο 

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∙ 

 

6. να αυξηθεί το ύψος της ποινής σε 

περίπτωση καταδίκης προσώπων που 

καπνίζουν σε χώρους εργασίας. 

 
21.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.131-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 

Αδικημάτων Νόμου, ώστε στον σχετικό 

Πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται η εξώδικη 

ρύθμιση των αδικημάτων που καθορίζονται 

στους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 

του Καπνίσματος) Νόμους του 2017 και του 

2021 και στους περί Προστασίας της Υγείας 



8 
 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμούς του 

2017, να προβλεφθεί υψηλότερο πρόστιμο 

ύψους €300 αντί €85. 

 
 

22.  Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων και για 

Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.132-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
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. 

 
 

23.  Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.200-2021). 

Κατάθεση 4.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος 

Υγείας Νόμου, ώστε ο ασθενής να λαμβάνει 

όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες 

καταβάλλει εισφορές, συμπεριλαμβανομένων 

των φαρμακευτικών προϊόντων και  των 

ιατρικών αναλύσεων, ανεξαρτήτως εάν ο 

ιατρός/οδοντίατρος που τις συνταγογραφεί δεν 

είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας.   
 

24.  Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων 

Τροφίμων, Διαιτολόγων και 

Διατροφολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.019-2022). 

Κατάθεση 20.1.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων 

και Διαιτολόγων Νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί 

το επάγγελμα του Διατροφολόγου, να 

αναθεωρηθούν οι ρυθμίσεις που προνοούνται 

στον βασικό νόμο για τα προσόντα των 

διαιτολόγων και κλινικών διαιτολόγων, να 

καθοριστούν τα καθήκοντα των διαιτολόγων, 

κλινικών διαιτολόγων και διατροφολόγων και 
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να δημιουργηθεί Πειθαρχικό Συμβούλιο.     

25.  Ο περί Βιοτραπεζών με Στόχο την 
Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και 
Έλεγχος) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.026-2022). 

 

Κατάθεση 3.2.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που να ρυθμίζει την  

εγκαθίδρυση, λειτουργία και έλεγχο 

βιοτραπεζών με στόχο την ερεύνα ούτως 

ώστε να καλυφθεί το νομικό κενό που 

υφίσταται από την μη ύπαρξη σχετικής με 

το θέμα νομοθεσίας. 

 
26.  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.112-2022). 

Κατάθεση 23.6.2022 
 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

στους κατόχους, άδειας παράλληλης 

εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για 

υποβολή αίτησης για καθορισμό τιμής, και σε 

περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους της 

Εππροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, η 

θητεία του νέου μέλους να διαρκεί για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη θέση 

του οποίου διορίζεται. 

27.  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.145-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 

Νόμου, ώστε να ιδρυθεί  Ταμείο Συμβουλίου 

Φαρμακευτικής, στο οποίο  να κατατίθενται, 

μεταξύ άλλων, όλα τα τέλη που εισπράττονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και να 

καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του 

Συμβουλίου Φαρμακευτικής.  

 
28.  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 
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Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.187-2022). 

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2022/642 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον 

αφορά παρεκκλίσεις από ορισμένες 

υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα 

φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα οποία 

διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση 

με τη Βόρεια Ιρλανδία και στην Κύπρο, την 

Ιρλανδία και τη Μάλτα». 

 

29.  Ο περί Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας 
Υπηρεσιών Παροχής Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.196-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή 

ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου 

παροχής υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

και Κοινοτικής Μαιευτικής. 

 
30.  Ο περί Προγεννητικών και Νεογνικών 

Ανιχνευτικών Προγραμμάτων Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου της κ. Φωτεινής Τσιρίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.194-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση της διενέργειας προγραμμάτων 

προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών 

ελέγχων για την πρόληψη ή την έγκαιρη 

διάγνωση ασθενειών και την προαγωγή της 

δημόσιας υγείας. 
 

31.  Ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.196-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εγγραφής Ιατρών 

Νόμου, ώστε να διευρυνθεί τόσο η σύνθεση 

του Ιατρικού Συμβουλίου για σκοπούς 

διασφάλισης της αμεροληψίας των μελών του, 

όσο και οι αρμοδιότητές του, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίβλεψη 
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της επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων ιατρών 

και της συμμόρφωσής τους με τα 

ακολουθητέα πρότυπα καλής ιατρικής 

πρακτικής. 
 

 

 

ΕΠ/ΣΛ 10.11 2022 
 

 


