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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΈΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο - 

   

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 327, 
27.11.2012, 
σ. 24. 

«Οδηγία 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές 

απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων», 

   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 
τίτλος.  
 
 
 
 

187(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προτύπων Ποιότητας και 

Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, 

Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και 

Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας 

(Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση 

και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων 

Προϊόντων Νόμο του 2007 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας 

(Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση 

και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων 

Προϊόντων Νόμοι του 2007 και 2014. 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
IV του βασικού 
νόμου. 

2. Το Παράρτημα IV του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου 2.4 αυτού με το ακόλουθο 
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νέο σημείο 2.4: 

   

  «2.4 Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I 

διενεργούνται για δότες -  

(i) οι οποίοι κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με 

ψηλό επιπολασμό, ή 

(ii) οι οποίοι ζουν με ερωτικούς συντρόφους που 

προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές, ή 

(iii) των οποίων οι γονείς προέρχονται από τις περιοχές 

αυτές.»·  

   

 (β) με την αντικατάσταση του σημείου 3.3 αυτού με το ακόλουθο 

νέο σημείο 3.3: 

   

  «3.3 Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I 

διενεργούνται για δότες - 

(i) οι οποίοι κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με 

ψηλό επιπολασμό, ή 

(ii) οι οποίοι ζουν με ερωτικούς συντρόφους που 

προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές, ή 

(iii) των οποίων οι γονείς προέρχονται από τις περιοχές 

αυτές.»· και 

   

 (γ)  με την αντικατάσταση του σημείου 4.2 αυτού με το ακόλουθο 

νέο σημείο 4.2: 

   

  «4.2 Για δωρεές από άτομα εκτός των συντρόφων, 

λαμβάνονται δείγματα αίματος για κάθε δωρεά. Για τις δωρεές 

από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση), λαμβάνονται 

δείγματα αίματος εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών 

πριν από την πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από τον 



3 
 

ίδιο σύντροφο δότη, λαμβάνονται περαιτέρω δείγματα αίματος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αλλά το 

αργότερο εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την προηγούμενη 

δειγματοληψία.». 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
V του βασικού 
νόμου. 

3. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του σημείου 1.2 αυτού με το ακόλουθο νέο σημείο 1.2: 

  «1.2 Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV-I πρέπει να 

διενεργούνται για δότες - 

(i) οι οποίοι κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με 

ψηλό επιπολασμό, ή 

(ii) οι οποίοι ζουν με ερωτικούς συντρόφους που 

προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές, ή 

(iii) των οποίων οι γονείς προέρχονται από τις περιοχές 

αυτές.». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


