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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, και 

συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022) 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός 

της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε 

υποχρέωση εργοδότησης φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης σε νοσηλευτήρια τα 

οποία δεν οφείλουν να διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους νοσοκομειακό φαρμακείο να 

έχουν τα νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν πέραν των είκοσι κλινών, αντί πέντε, ως 

ισχύει σήμερα. Η επιτροπή θα τοποθετηθεί επί της πιο πάνω πρότασης νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

 



2. Ο περί Βιοτραπεζών με Στόχο την Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και 

Έλεγχος) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.026-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε την επί της αρχής συζήτηση του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας των βιοϊατρικών και εξειδικευμένων βιοϊατρικών εργαστηρίων. Η επιτροπή 

αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου και 

Χαράλαμπου Πάζαρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Πανίκου Λεωνίδου και Χρύσανθου Σαββίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Χρίστου Χρίστου εκ μέρους 

του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.133-2021) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των 

μουσικοθεραπευτών, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, εφόσον δεν 

υποβλήθηκαν  οποιεσδήποτε τροπολογίες. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής Υγείας1 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

 
1  Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, 

αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, 
μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή 
ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της 
ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 

Επιμέλεια 
 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy 
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