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Ο περί Αιμοδοσίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 58(1) του 1997 
Ο ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ο περί Αιμοδοσίας Νόμος του 1997. 
τίτλος. 
Ερμηνεία. 2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

«αίμα» ή «παράγωγα αίματος» σημαίνει το ανθρώπινο αίμα και περι
λαμβάνει όλες τις θεραπευτικές ουσίες που παράγονται από το αίμα, ολικό 
αίμα, συστατικά αίματος και παράγωγα πλάσματος· 

«αιμοδοσία» σημαίνει την εθελοντική και άνευ αμοιβής προσφορά 
αίματος η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου

«διάθεση» σημαίνει τη διάθεση προσφερόμενου αίματος· 
«Επιτροπή» σημαίνει την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδο

σίας και Διαφώτισης· 
«Κεντρική Τράπεζα Αίματος» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα Αίματος 

που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού· 
«μετάγγιση» σημαίνει την ενδοφλέβια ή άλλως π ω ς χορήγηση αίματος ή 

παραγώγων του για θεραπευτικούς σκοπούς και καλύπτει όλες τις δραστη
ριότητες που συνδέονται με την προώθηση της συλλογής του αίματος, με τη 
συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση και διανομή του αίματος, καθώς και με 
την διαχώριση του. 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας που συστή
νεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού· 

«Υπουργός και Υπουργείο» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας και το 
Υπουργείο Υγείας, αντίστοιχα. 

Βασικές αρχές 3.(1) Η προσφορά αίματος στη Δημοκρατία είναι εθελοντική και μη αμει
αιμοδοσίας. βόμενη. 

(2) Το προσφερόμενο αίμα και τα παράγωγα του διατίθενται δωρεάν εκτός 
αν στο Νόμο γίνεται διαφορετική πρόβλεψη. 

(3) Η αιμοληψία διεξάγεται χωρίς καμιά διάκριση σχετικά με τη φυλή, 
εθνικότητα ή θρησκεία. 

(4) Η ανωνυμία μεταξύ του δότη και δέκτη θα τυγχάνει σεβασμού εκτός 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες προνοούνται από τον παρόντα 
Νόμο. 

(5) Η συλλογή, η διαφύλαξη, ο έλεγχος και η χορήγηση αίματος και των 
παραγώγων του γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό. 

(6) Ο δότης δεν έχει νομική ευθύνη από τη μετάγγιση αίματος του, εκτός αν 
εν γνώσει του και σκοπίμως αποκρύψει οποιαδήποτε στοιχεία που θα έθεταν 
σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του δέκτη. Σε τέτοια περίπτωση ο δότης ο 
οποίος εν γνώσει του αποκρύπτει τέτοια στοιχεία διώκεται ποινικά, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες των εκάστοτε εν ισχύι νόμων. 
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(7) Επιπρόσθετα με τις γενικές αρχές που αναφέρονται στα πιο πάνω 
εδάφια, το Υπουργείο δύναται να εκδώσει δεοντολογικό κώδικα στον οποίο 
να αναφέρονται λεπτομερώς οι αρχές και οι κανόνες αιμοδοσίας. 

4. Η συλλογή, επεξεργασία, διαφύλαξη, διακίνηση, διαχείριση και διάθεση Αιμοδοσία 
αίματος όπως επίσης και των παραγώγων του, διενεργούνται μόνο σύμφωνα μ°νοδυγαμει 
με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Νόμου. 

5. Η αιμοδοσία επιτρέπεται μόνο για σκοπούς μετάγγισης του παρεχό Σκοποί 
μενού αίματος ή των συστατικών αυτού σε άλλα άτομα είτε στη μορφή που "Ψ0000"^· 
έχει αφαιρεθεί από το δότη είτε σε επεξεργασμένη μορφή και για σκοπούς 
σχετικούς με την υγεία και θεραπεία ανθρώπινων οργανισμών. 

6.(1) Το Υπουργείο έχει ευθύνη γ ι α  Αρμοδιότητες 
(α) Την οργάνωση της αιμοδοσίας και διαφώτιση του λαού· 
(β) την εισαγωγή και διάθεση αίματος και παραγώγων αυτού· 
(γ) την κλασματοποίηση του πλάσματος και οποιαδήποτε συμφωνία 

σχετικά με αυτή· και 
(δ) την παραγωγή παραγώγων του αίματος. 
(2) Το Υπουργείο ασκεί τις πιο πάνω αρμοδιότητες του σε συνεργασία με

(α) Το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας· 
(β) την Κεντρική Τράπεζα Αίματος· 
(γ) την Επιτροπή. 

ΜΕΡΟΣ II  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
7.(1) Καθιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Σύσταση 

Αιμοδοσίας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8. Συαβουλίου 
(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Υγείας. Αντιπρόεδροι Αιμοδοσίας, 

είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο 
Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας Αίματος. 

(3) Μέλη του Συμβουλίου είναι

(α) Ο Γραμματέας της Επιτροπής· 
(β) ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή 

αντιπρόσωπος του· 
(γ) οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών Αιμοδοσίας 

και Διαφώτισης· 
(δ) οι Διευθυντές των Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος· 
(ε) εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού· 

(στ) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου· 
(ζ) εκπρόσωποι εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανισμών με συναφές 

αντικείμενο δράσης και κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου· 
(η) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία όμως να μην υπερ

βαίνουν τα δύο και τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο κατόπιν 
εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου. 

(4) Το Συμβούλιο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. 
(5) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους άνευ αμοιβής. 
(6) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται τουλάχιστο δύο 

φορές το χρόνο και σε αυτές δύνανται να παραστούν και άλλα πρόσωπα που 
δεν είναι μέλη του Συμβουλίου αν αυτό κριθεί από το Συμβούλιο αναγκαίο. 
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Αρμοδιότητες 
Συμβουλίου. 

Σύσταση 
Συμβουλευ
τικών 
Επιτροπών. 

Εκτελεστικά 
όργανα του 
Συμβουλίου. 

Κατοχύρωση 
και Εγκα
θίδρυση της 
Επιτροπής. 

Πίνακας. 

(7) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι νόμιμα συγκροτημένες αν 
παρευρίσκονται σε αυτές το ήμισυ των μελών συν ένας. 

(8) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του Προέδρου, ο αναπληρωτής πρόεδρος έχει δεύτερη ψήφο όπου παρουσιά
ζεται ισοψηφία. 

(9) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου αναπληρεί αυτόν ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. 

(10) Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη 
ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων περιλαμβανομένων

(α) Της σύγκλησης των συνεδριάσεων 
(β) του είδους και χρόνου επίδοσης ειδοποιήσεων για τις συνεδριάσεις· 
(γ) των ακολουθούμενων διαδικασιών κατά τις συνεδριάσεις· 
(δ) της τήρησης πρακτικών και 
(ε) άλλων συναφών. 

8. Το Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα πιο κάτω: 
(α) Καθορισμό πολιτικής· 
(β) καταρτισμό προγραμμάτων για τις Παγκύπριες δραστηριότητες σχετικά 

με την αιμοδοσία και διαφώτιση· 
(γ) επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων που δυνατό να παρουσιαστούν 

σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και διάθεση αίματος· 
(δ) φροντίζει να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αίματος για τις ανάγκες 

του πληθυσμού και λαμβάνει όλα τα μέτρα προς αποφυγή αχρήστευσης 
συλλεγόμενου αίματος· 

(ε) διαχείριση του Ταμείου που καθιδρύεται δυνάμει του Νόμου αυτού* 
(στ) άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται σε αυτό από 

τον παρόντα ή άλλο Νόμο· 
(ζ) εποπτεύει την τήρηση μητρώων αιμοδοτών. 
9.(1) Το Συμβούλιο για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Νόμου 

αυτού και για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του 
δύναται να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων επιστημονικών επιτροπών 
ή υπεπιτροπών. 

(2) Το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού Υγείας δύναται να εκδίδει 
κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για 
τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ή υπεπιτροπών που αναφέρονται 
στο εδάφιο (1). 

ΜΕΡΟΣ III  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
10. Το Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του μέσω της Παγκύπριας 

Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης και της Κεντρικής 
Τράπεζας Αίματος. 

Α. Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης 
11.—(1) Καθιδρύεται η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και 

Διαφώτισης και επισημοποιείται ως εθελοντικός κλάδος προσφοράς υπηρε
σιών για την αιμοδοσία στο Υπουργείο Υγείας. Η Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης συγκροτείται ως ακολούθως: 

(α) Από την Κεντρική Επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους από 
όλες τις επαρχίες, όπως εκτίθεται στον Πίνακα· 
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(β) από τις Επαρχιακές Επιτροπές, που απαρτίζονται από εθελοντές 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό. 

(2) Τόσο η Κεντρική Επιτροπή όσο και οι επαρχιακές επιτροπές της, απαρ
τίζονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα Μέλη της Επιτροπής. 

(3) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται 
από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κάθε δύο χρόνια. 

(4) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της κάθε επαρχιακής επιτροπής εκλέγο

νται από τα μέλη της οικείας επαρχιακής επιτροπής κάθε δύο χρόνια. 
(5) Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και τα μέλη όλων των επιτροπών προσφέ

ρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς, αμοιβή. 

(6) Ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στην εξεύρεση και τοποθέτηση του 
αναγκαίου αριθμού μελών με διορισμούς, αποσπάσεις ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο όταν ο αριθμός των εθελοντών μελών δεν είναι επαρκής για να εκτε
λέσει αποτελεσματικά η Επιτροπή την αποστολή της. 

12. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες και Συνεδριάσεις 
έκτακτα όποτε χρειαστεί. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά των Επιτο°πων· 
κάθε μήνα ή πιο συχνά όταν χρειάζεται. 

13. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται Απαρτία. 
τουλάχιστο δέκα μέλη περιλαμβανομένου του Προέδρου. Οι Επαρχιακές 
Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο το ήμισυ 
συν ένα των μελών. 

14. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή εγκαθιδρύει τοπικές επιτροπές αιμοδοσίας Τοπικές 
ή τοποθετεί συντονιστές ή συνδέσμους αιμοδοσίας σε όλα τα οργανωμένα Επιτο°πεζ· 
σύνολα και τις κοινότητες για καλύτερη οργάνωση και προώθηση των 
προγραμμάτων της. 

15. Τα μέλη της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και Νομική 
ιδιαίτερα κατά την αιμοληψία και τη διακίνηση τους, θεωρείται ότι ενεργούν μ^^αση 

για λογαριασμό του Υπουργείου. 
16. Η Επιτροπή ασκεί μέσω των Επαρχιακών Επιτροπών και σε συνερ Αρμοδιότητες 

γασία με την Κεντρική Τράπεζα Αίματος και τις Επαρχιακές Τράπεζες της Ε^οοπης. 
Αίματος, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Συντονισμός Αιμοδοσίας· 
(β) διατήρηση του αίματος μέχρι παράδοσης του σε τράπεζα αίματος· 
(γ) οργάνωση, διαφώτιση και προβολή της αιμοδοσίας, καθώς επίσης και 

πρακτική υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων. 
17.—(1) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαφώτιση και οργάνωση και 

οργάνωση συνόλων και κοινοτήτων μέσα στα όρια της Επαρχίας της καθώς ^οχ^νκαι 
και την υλοποίηση των αιμοδοτικών προγραμμάτων σε μη εργάσιμες ώρες. κοινοτήτων. 

(2) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή φροντίζει ώστε σε κάθε οργανωμένο σύνολο 
ή κοινότητα να υπάρχει τοπική επιτροπή αιμοδοσίας, συντονιστές ή σύνδε
σμος αιμοδοσίας για σκοπούς αποτελεσματικότερης υλοποίησης των 
προγραμμάτων αιμοδοσίας. 

18. Η Επιτροπή δύναται με έγκριση του Υπουργού να εκδίδει κανονισμούς Εσωτερικοί 
για ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων. Οι κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Κανονισμ°1· 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Ίδρυση 
Κεντρικής 
Τράπεζας 
Αίματος. 

Επαρχιακές 
Τράπεζες 
Αίματος. 

Αρμοδιότητες 
της Κεντρικής 
Τράπεζας 
Αίματος. 

Αρμοδιότητες 
Επαρχιακών 
Τραπεζών 
Αίματος. 

Ίδρυση και 
λειτουργία 
Ταμείου. 

Β. Κεντρική Τράπεζα Αίματος 
19.—(1) Ιδρύεται Κεντρική Τράπεζα Αίματος η οποία διοικείται από Διευ

θυντή ο οποίος πλαισιώνεται από κατάλληλο επιστημονικό και άλλο 
αναγκαίο προσωπικό. 

(2) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος εκτελεί τις αρμοδιότητες της σε συνερ
γασία με την Επιτροπή. 

(3) Η Τράπεζα Αίματος που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
κατά τη θέσπιση του παρόντος Νόμου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 
Κεντρική Τράπεζα Αίματος ενισχυμένη και πλαισιωμένη σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

20.(1) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος δύναται να προβεί στην ίδρυση 
Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέ
λεση του έργου της. 

(2) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος θα ενεργεί και ως Επαρχιακή Τράπεζα 
Αίματος της Επαρχίας Λευκωσίας. 

(3) Οι Τράπεζες Αίματος που λειτουργούν σε τόπους εκτός του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως Επαρχιακές 
Τράπεζες Αίματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

21. Η Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη για

(α) Το συντονισμό της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του· 
(β) την επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη μεθόδων σε 

θέματα που αφορούν την αιμοδοσία· 
(γ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθη

τικού προσωπικού· 
(δ) τον ποιοτικό έλεγχο των αρμοδιοτήτων των Επαρχιακών Τραπεζών 

Αίματος. 
22. Οι Επαρχιακές Τράπεζες Αίματος έχουν ευθύνη για

(α) Την εξεύρεση και συλλογή αίματος, κατά τη διάρκεια των ωρών εργα
σίας και σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας και Διαφώτισης· 

(β) την αποθεματοποίηση και κατεργασία του συλλεγόμενου αίματος· 
(γ) τη συλλογή πλάσματος για περαιτέρω επεξεργασία· 
(δ) την παρασκευή υλικού αιμοδοσίας· 
(ε) την τήρηση του μητρώου αιμοδοτών δυνάμει του άρθρου 25. 

ΜΕΡΟΣ IV  ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
23.(1) Ιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Αιμοδοσίας» για την 

επίτευξη και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου. Το Ταμείο είναι 
νομικό πρόσωπο και με το όνομα του έχει διαρκή διαδοχή και σφραγίδα 
καθορισμένου σχήματος και έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλ
λεται, να εγείρει και υπερασπίζει αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες και 
γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης 
του. 

(2) Στο ταμείο κατατίθενται όλες οι εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και 
χορηγίες. 

(3) Όλες οι συνεισφορές στο ταμείο, οποιασδήποτε μορφής, θεωρούνται 
ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
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(4) Τη διαχείριση του ταμείου αναλαμβάνει το Συμβούλιο το οποίο συνέρ
χεται ειδικά ως Διαχειριστής του ταμείου. Το ταμείο ελέγχεται από το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

(5) Εκτός αν η συνεισφορά γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό, η διάθεση, 
ποσών από το ταμείο γίνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου με βάση τις 
προτεραιότητες και τα προγράμματα που κατά καιρούς καταρτίζει. 

(6) Το αρμόδιο Δικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 
έχουν και ασκούν σε σχέση με το ταμείο τις ίδιες εξουσίες που έχουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, ως εάν το Κεφ.4ΐ. 
ταμείο είναι αγαθοεργό ίδρυμα και εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν 
λόγω Νόμου και οι διαδικαστικοί θεσμοί που θεσπίστηκαν με βάση το Νόμο 
αυτό ισχύουν σε οποιαδήποτε διαδικασία που εγείρεται με βάση τον παρόντα 
Νόμο. Για σκοπούς του εδαφίου αυτού, «αρμόδιο δικαστήριο» σημαίνει το 
δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών 
με τις πρόνοιες του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου ή άλλου Νόμου ο 
οποίος τροποποιεί ή αντικαθιστά το Νόμο αυτό. 

(7) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (9) το Συμβούλιο ως Διαχειριστής του 
ταμείου δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα του ταμείου με οποιοδή
ποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξη του. 

(8) Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη 
περιουσία στο όνομα του ταμείου, να πωλεί και υποθηκεύει περιουσία του 
και γενικά να πράττει κάθε τι το αναγκαίο για την αξιοποίηση του ταμείου. 

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο σκοπεύει να χρησιμο
ποιήσει χρήματα του ταμείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξης του και το 
ποσό το οποίο απαιτείται υπερβαίνει το μισό του συνόλου των καταθέσεων 
στο ταμείο, τότε το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει την απόφαση του στον 
Υπουργό για έγκριση. 

(10) Το Συμβούλιο ως Διαχειριστής του ταμείου με έγκριση του Υπουργού 
δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του ταμείου, 
περιλαμβανομένου του τρόπου διάθεσης των πόρων και της περιουσίας του 
ταμείου. 

24. Ανεξάρτητα από τη γενικότητα του προηγούμενου άρθρου το Συνεισφορές 
Συμβούλιο έχει την ευθύνη να συμβάλλεται για την ίδρυση ή να ιδρύει ή να ^ ) ^ΐ ο υ ς 

παρέχει βοήθεια στην ίδρυση εμπιστευμάτων ή να ενεργεί ως επίτροπος εμπι
στεύματος από δωρεές ή κληροδοτήματα με καθορισμένο σκοπό και, εκτός αν 
διαφορετικά διαλαμβάνεται στο ιδρυτικό του εμπιστεύματος, η διαχείριση . 
γίνεται με βάση κανονισμούς που το Συμβούλιο εκδίδει για τη διαχείριση του 
ταμείου. 

ΜΕΡΟΣ V  ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
25.(1) Η Κεντρική Τράπεζα Αίματος καταρτίζει και τηρεί μητρώο αιμο τήρηση 

δ ο τ ώ ν μητρώου 
ο ο τ ω ν · αιμοδοτών. 

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) υπεύθυνοι των ομάδων αιμοληψίας 
τηρούν λεπτομερή στοιχεία των αιμοδοτών τα οποία υποβάλλουν εντός 48 
ωρών στην Κεντρική Τράπεζα Αίματος. 

(3) Κάθε πληροφορία περιλαμβανόμενη στα αρχεία αιμοδοτών που αφορά 
συγκεκριμένα πρόσωπα είναι εμπιστευτική και δεν αποκαλύπτεται εκτός 
μόνο με τη συγκατάθεση του επηρεαζόμενου προσώπου. 

(4) Το μητρώο αιμοδοτών βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής και των 
Τραπεζών Αίματος. 
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Ειδικά 
κίνητρα για 
εθελοντές 
αιμοδότες. 
Απαγόρευση 
συναλλαγών 
με όφελος 
για προσφορά 
ή διάθεση 
αίματος. 
Συστάσεις του 
Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 

Επιστημονική 
Επιτροπή 
Ελέγχου. 

Χρέωση για 
μεταγγίσεις. 

Έκδοση 
κανονισμών. 

26. Το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την παροχή κινήτρων σε εθελοντές 
αιμοδότες για προώθηση της αιμοδοσίας νοουμένου ότι τα κίνητρα δεν είναι 
οικονομικά. 

27. Κάθε συναλλαγή με οικονομικό όφελος που αφορά την προσφορά ή 
διάθεση αίματος και των παραγώγων του απαγορεύεται και τα πρόσωπα που 
λαμβάνουν μέρος στη συναλλαγή διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με 
χρηματική ποινή χίλιων λιρών. 

28. Η συλλογή αίματος, πλάσματος, αιμοπεταλίων και παραγώγων αυτών 
καθώς επίσης και όλα τα προληπτικά μέτρα, κανόνες και κώδικας δεοντολο
γίας για όλα τα στάδια της συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, εισαγωγής, 
χρήσης και μετάγγισης αίματος, γίνονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 
στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος στην έκταση που δεν 
είναι αντίθετη άλλη πρόνοια στο Νόμο αυτό. 

Ειδικότερα οι πιο πάνω ενέργειες γίνονται με βάση τις Συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης R(83)8, R(84)6, R(85)12, R(88)4 και R(90)9. 

29.(l) Ιδρύεται Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται 
από πρόσωπα κατέχοντα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα διοριζόμενα 
από τον Υπουργό με σκοπό τη μελέτη και επιστημονική επίλυση προβλη
μάτων που κατά καιρούς δυνατό να αναφύονται. 

(2) Η Επιτροπή λειτουργεί βάσει κανόνων που εκδίδονται με γνωστο
ποίηση του Υπουργού δημοσιευόμενων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο
κρατίας. 

30. Παρά τις διατάξεις του Νόμου αυτού ο Υπουργός δύναται να εκδώσει 
διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει 
του οποίου να καθορίζει τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται χρέωση των παρε
χόμενων υπηρεσιών για την ασφαλή μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του, 
καθώς επίσης και το ύψος της εν λόγω χρέωσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή. 

31.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής 
Τράπεζας Αίματος εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη, ασφαλέστερη και 
αποδοτικότερη αιμοδοσία, αιμοληψία και γενικά για όλα τα θέματα της αρμο
διότητας της. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) το Υπουργικό 
Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς σε σχέση με

(α) Τα κριτήρια για την επιλογή του αιμοδότη· 
(β) την προστασία του αιμοδότη· 
(γ) το δέκτη· 
(δ) τους δότες που υπόκεινται σε πλασμαφαίρεση ή κυτταροαφαίρεση· 
(ε) τις τεχνικές συλλογής αίματος· 

(στ) τη σήμανση αίματος και παραγώγων 
(ζ) τη διαφύλαξη, μεταφοράδιακίνηση και λήψη αίματος και παραγώγων 

του· 
(η) την παρασκευή προϊόντων αίματος· 
(θ) τον έλεγχο του αίματος του δότη· 
(ι) την πλασμαφαίρεση· 
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(ια) την κυτταροαφαίρεση για διαχωρισμό στοιχείων του αίματος· 
(ιβ) τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση αλλαγής πλάσματος και κυτταροα

φαίρεση· 
(ιγ) τον έλεγχο συμβατότητας· 
(ιδ) την έκδοση αίματος για μετάγγιση· 
(ιε) την έκδοση αίματος και παραγώγων 

(ιστ) τις μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων και τη χορήγηση ανοσοσφαι

ρίνης antiD* 
(ιζ) τις επιπλοκές από μετάγγιση· 
(ιη) τις μεταγγίσεις αυτολόγου αίματος· 
(ιθ) την τήρηση αρχείων, σε σχέση με αιμοδότες και άλλα θέματα. 
(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 11(1)) 

Σύνθεση Κεντρικής Επιτροπής 
 Οχτώ από τη Λευκωσία 
 έξι από τη Λεμεσό 
 πέντε από την Αμμόχωστο 
 τέσσερις από τη Λάρνακα 
 δύο από την Πάφο 
 ένας από την Κερύνεια. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


