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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015 

 

 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

69(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο του 2015 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμοι του 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (7) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «, ο οποίος καθορίζεται σε Πρωτόκολλο» 

(δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της φράσης «μέσω κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,» (δεύτερη και τρίτη γραμμή).  

 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

νέων άρθρων 

και την 

αναρίθμηση 

άρθρου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 50 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 51 και 52 και με την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 51 σε άρθρο 53:  
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 «Κανονισμοί. 51.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

εκδίδει Κανονισμούς. 

   

         (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), 

οι Κανονισμοί δύναται να καθορίζουν τα πιο κάτω:  

   

  (α) Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις κρυοσυντήρησης 

γαμετών προερχόμενων από ανήλικα πρόσωπα· 

   

  (β) τους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και τη 

διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης, ανανέωσης, 

αναστολής, αποκατάστασης και ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α.· 

   

  (γ) τα στοιχεία που τηρούνται από τις Μ.Ι.Υ.Α. και τα 

ιδρύματα ιστών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ιχνηλασιμότητα του γενετικού υλικού, η διακίνηση 

ανθρώπινου αναπαραγωγικού ιστού, γαμέτη και 

εμβρύου από το δότη έως το λήπτη και το 

αντίστροφο. 

   

 Καθορισμός 

εντύπων 

από το 

Συμβούλιο. 

52. Το Συμβούλιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

δύναται να καθορίζει οποιαδήποτε έντυπα δεν 

καθορίζονται με Κανονισμούς και απαιτούνται για την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 53 του βασικού νόμου, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 4, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
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  «(5) Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 11(1)(γ), 11(1)(στ), 11(1)(η), 

11(1)(θ), 11(1)(ιβ), 12, 16(3), 19(4), 21(2) έως 21(9), 22(1), 22(7), 23, 

24, 29(3), 29(6), 29(8), 32(7), 32(9), 33(5) έως 33(8), 36(1) έως 36(5), 

36(7), 37(3)(α), 37(4), 37(8), 53(1) και 53(4) αναστέλλεται και η ισχύς 

της κάθε μίας από αυτές επαναρχίζει με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


