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Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018  
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 113(Ι) του 2018 

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ 2016 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

  69(Ι) του 2015 
194(Ι) του 2015 

  92(I) του 2016. 

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

Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμους του 2015 και 2016 (που στο εξής 
θα αναφέρονται 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 έως 
2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 10  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):  

 «73(Ι) του 2016. (7) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, το Συμβούλιο 
δύναται να συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές, οργανισμούς, φυσικά ή/και 
νομικά πρόσωπα εντός και εκτός της Δημοκρατίας, για την αγορά υπηρεσιών 
για κάλυψη των αναγκών του και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του 
γενικότερα.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 13  
του βασικού 
νόμου.  

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Προσωπικό του 
Συμβουλίου. 
 

13.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει και/ή αποκτά μέλη του 
προσωπικού του τα οποία κρίνει αναγκαία για να εκτελεί τα καθήκοντά του και 
να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του. 

    
  

47(I) του 2017. 
 

(2) Το προσωπικό του Συμβουλίου δύναται, με απόφαση του Συμβουλίου, 
να αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της 
Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου ή να 
προσλαμβάνεται από το Συμβούλιο με βάση τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων 
είτε μόνιμα είτε με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή με αγορά υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου. 

    
  (3) Με τους αναφερόμενους στο εδάφιο (2) Κανονισμούς καταρτίζονται τα 

σχέδια υπηρεσίας κάθε θέσης, καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, 
οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 
τους, η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και οτιδήποτε άλλο συναφές με τα πιο 
πάνω θέματα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Προϋπολογισμός  
του Συμβουλίου. 
 

14. (1) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Συμβουλίου περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας. 

    
  

 
 

20(I) του 2014 
123(Ι) του 2016 
133(Ι) του 2016 

159(Ι) του 2017. 

(2) Το Συμβούλιο υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών τον 
ετήσιο προϋπολογισμό του για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 102 και 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που διέπει την ετοιμασία και υποβολή 
προϋπολογισμού κρατικού οργανισμού: 

530



 
 

  Νοείται ότι ο πρώτος προϋπολογισμός δύναται να κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων σε ημερομηνία άλλη από την αναφερόμενη στην 
παρούσα παράγραφο ημερομηνία.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 53  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

 «(6) Μέχρι την ψήφιση του πρώτου προϋπολογισμού του Συμβουλίου, οι δαπάνες που 
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, διενεργούνται από τη σχετική πρόνοια που 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.». 
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