
 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 του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 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 του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 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 Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 

Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού, Χρίστου Σενέκη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Γιώργου Κάρουλλα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Ρίτας Θεοδώρου 

Κατάθεση 24.3.2022 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να 

εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες σε αυτόν 

προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση 

επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας 

μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα 

αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 

μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων 

τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια 

μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο 

Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και 
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Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Κερύνειας, Νίκου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Χαράλαμπου Πάζαρου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, 

και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022). 

Θαλασσίων Ερευνών κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. 

 

9.  Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.073-2022). 

 

 

Κατάθεση 14.4.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  (ΕΕ) 

2016/1012 σχετικά με τους   ζωοτεχνικούς   

και γενεαλογικούς  όρους για την 

αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο 

στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων 

αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων 

αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 

υλικού τους και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς 

και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 

90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την 

κατάργηση ορισμένων πράξεων στον 

τομέα της αναπαραγωγής ζώων 

(«κανονισμός για την αναπαραγωγή 

ζώων»)». 

10.  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 
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χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 

90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 

ΚλΧ/ΣΛ 14.4./2022  

    

 

    

  


