
 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

IΒ΄ 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 κ. Ονούφριου 

Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη 

Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και του κ. 

Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.036-2009). 

 

Κατάθεση: 15.10.2009 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών 

με τη σωστή χρήση και διακίνηση των μέσων 

συσκευασίας που περιέχουν οπωροκηπευτικά 

είδη και 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 της Αλιείας στα Εσωτερικά 
Ύδατα της Κύπρου Νόμος του 2014.  
(Πρόταση νόμου των κ. Ονούφριου 

Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη 

Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, του κ. Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ 

Σοσιαλιστικό Κόμμα και του κ. 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.010-2014). 

 

Κατάθεση: 6.2.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση θεμάτων που 

αφορούν στην ψυχαγωγική και αγωνιστική 

αλιεία στα εσωτερικά ύδατα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και την προστασία και 

υποβοήθηση της ανάπτυξης των 

οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της 

Κύπρου. 

3.  Ο περί Γεωργικού και Αγροτικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Ορφανίδη 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

Κατάθεση: 6.11.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την ενίσχυση και θωράκιση της 

γεωργοκτηνοτροφίας, με την ίδρυση και 

λειτουργία Γεωργικού και Αγροτικού 
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του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.107-2014). 

 

 

Επιμελητηρίου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες 

του εξωτερικού, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων 

για το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  Το εν λόγω επιμελητήριο ως 

θεσμός αλλά και ως εργαλείο στα χέρια των 

γεωργοκτηνοτρόφων, θα προωθεί την 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. 

 
4.  O περί της Απονομής Σήματος 

Κυπριακού Προϊόντος σε 
Γεωργοκτηνοτροφικά και 
Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ονούφριου 

Κουλλά, Ευθύμιου Δίπλαρου, Δημήτρη 

Δημητρίου και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, του κ. Χρίστου 

Ορφανίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του 

κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ 

Σοσιαλιστικό Κόμμα και του κ. 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών).  

 (Αρ. Φακ. 23.02.055.114-2014). 

 

Κατάθεση: 18.12.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την απονομή σήματος 

κυπριακού προϊόντος σε γεωργοκτηνοτροφικά 

και μεταποιημένα προϊόντα και ειδικότερα για 

την απονομή  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 

να διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους και να 

επιβάλλει κυρώσεις.   

 

5.  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 θέσπιση 

νομοθεσίας για τη μετονομασία των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, οι οποίες θα αναλάβουν ρόλο 
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Φορέα για την Ευημερία και Προστασία των 

Ζώων, σε Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και 

Υπηρεσίες Προστασίας και Ευημερίας των 

Ζώων. 

 

6.  Ο περί Λοιμοκάθαρσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ.Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού 

και Χρίστου Ορφανίδη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.039-2021). 

 

Κατάθεση 18.2.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Λοιμοκάθαρσης νόμου, 

ώστε να παρασχεθεί στον Υπουργό Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η 

εξουσία έκδοσης διαταγμάτων για προσωρινή 

παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού, 

κατευθύνοντας τα εγχώρια αδιάθετα γεωργικά 

και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ουσιώδης 

υπηρεσίες. 
7.  Ο περί της Απαγόρευσης της 

Κυκλοφορίας, Διάθεσης και Χρήσης της 
Δραστικής Ουσίας «Γλυφοσάτη» και 
των Φυτοφαρμάκων που εμπεριέχουν 
τη Δραστική Ουσία «Γλυφοσάτη» 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.176-2021). 

 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία να απαγορεύεται η 

εισαγωγή,  διάθεση και  χρήση της δραστικής 

ουσίας “γλυφοσάτη” και των φυτοφαρμάκων 

που εμπεριέχουν την ουσία αυτή, με στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος από τις παρενέργειες που 

επιφέρει η χρήση της. 
 
 

8.  Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και 

Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 για τα κτηνιατρικά φάρμακα  

και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ 

και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2028 σχετικά με την 

παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη 

χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 

90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 

9.  Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών 
των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.133-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των 

Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 

και Χρήσεως) Νόμου,  ώστε να απλοποιηθούν  

και να  επικαιροποιηθούν οι διαδικασίες 

ελέγχου της ποιότητας, της προμήθειας και της 

χρήσης των ζωοτροφών στη Δημοκρατία με 

βάση την εμπειρία των τελευταίων χρόνων και 

κυρίως μετά την ένταξη της Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συνεχόμενες 

τροποποιήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, αλλά και τις τεχνολογικές και 

επιστημονικές εξελίξεις. 

 

10.  Ο περί Κτηνιατρικών Τελών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.134-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου, ώστε να 

απαλειφθούν από αυτόν οι χρονικοί 

περιορισμοί που αφορούν στη δημοσίευση των 

τελών στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.  

 

11.  Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.142-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Σπόρων νόμου ως ακολούθως: 

(α)  με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 

νόμου, ώστε να περιλαμβάνει τους 

σπόρους προς σπορά με στόχο τη 

διαφύλαξη της ποιότητας της γεωργικής 

παραγωγής,   

 (β) με την τροποποίηση της διαδικασίας 

ελέγχου για τυχόν παρουσία γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών σε 
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συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου και   

την επέκταση της εν λόγω διαδικασίας  σε 

άλλα είδη υψηλού κινδύνου πέραν του 

αραβοσίτου, 

(γ)  με  τη χορήγηση εξουσίας στον αρμόδιο  

Υπουργό για έκδοση διαταγμάτων, και 

(δ)   με την αύξηση των προστίμων και των 

ποινών. 

 

12.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 
Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.143-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 

Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 

Νόμου, ώστε να διαγραφεί από την εθνική 

επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης το μέλος 

που διορίζεται  από τον Γενικό Διευθυντή της 

Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Συντονισμού και  Ανάπτυξης 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

13.  Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της 
Βιομηχανικής Κάνναβης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.160-2022). 

Κατάθεση 29.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Παραγωγής και Εμπορίας της 

Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου, ώστε να 

συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 4, 

παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΕ) 

2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021, 

όσον αφορά την περιεκτικότητα των 

χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής 

κάνναβης σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). 

 
14.  Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας 

των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.161-2022). 

Κατάθεση 29.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών με τον 

καθορισμό, μεταξύ άλλων, των προδιαγραφών 

των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται σε 

αυτές, την οριοθέτηση και συμπλεγματοποίηση 
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αυτών, την έκδοση αδειών χρήσης χώρου 

εντός αυτών και τον καθορισμό των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

κατοχών των εν λόγω αδειών. 

 

15.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου, Χαράλαμπου 

Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Πάφου και Νίκου Σύκα, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.173-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός 

το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς 

προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από 

καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού 

ή πυρκαγιάς να μην προσμετράται στην 

ατομική ποσόστωση του γεωργού και 

αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης 

του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα 

που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 
16.  Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας 

Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.241-2022). 

 

Κατάθεση: 17.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου η μετονομασία της 

Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, σε Υπηρεσία Μεταλλείων και 

Λατομείων, δεδομένου του ότι μεγάλο εύρος 

των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας αυτής, τα 

τελευταία χρόνια αφορά τη λατομική 

βιομηχανία. 

 

17.  Ο περί της Δημιουργίας 
Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.280-2022). 

 

Κατάθεση: 24.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι   η θέσπιση 

νομοθεσίας που αφορά τη δημιουργία και 

λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών και  η 

ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη 

διασφάλιση αποτελεσματικής αξιοποίησης και 

χρήσης των κτηνοτροφικών οικοπέδων από 

τους κτηνοτρόφους.  
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18.  Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών 
Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού 
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.287-2022). 

 

Κατάθεση: 2.12.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών 

στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών 

Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου, για σκοπούς 

καλύτερης εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 

2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 

σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 

αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων.  

 

19.  Ο περί της Υγείας των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.014-2023). 
 

Κατάθεση:  2.3.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, για την 

καλύτερη εφαρμογή ενωσιακών κανονισμών. 

 
20.  Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο 

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την 
Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και 
Αγαθών, καθώς και για άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.015-2023). 
 

Κατάθεση:  2.3.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας 

νομοθεσίας με την οποία αφενός να 

μεταφερθεί στην ημεδαπή νομοθεσία ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/625 που προνοεί 

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 

επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με 

σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και 

των κανόνων για την υγεία και την καλή 

μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών 

και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ο οποίος 

καταργεί σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες 

και αφετέρου να καταργηθεί ο περί 

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό 

Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες 

Ζώων και Αγαθών καθώς και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμος. 
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21.  Ο περί Εφαρμογής Κοινοτικών 
Αποφάσεων και Κοινοτικών 
Κανονισμών που Αφορούν Θέματα 
Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.023-2023). 
 

Κατάθεση:  2.3.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων 

και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν 

Θέματα Αλιείας Νόμου, ώστε οι μέγιστες 

ποινές που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις 

να αυξηθούν και να προσαρμοστούν στα 

σημερινά δεδομένα για να καταστεί το σύστημα 

ελέγχου πιο αποτελεσματικό για την 

αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. 
 

                                         

2.3.2023 

 

 

 

 

    

 

    
  


