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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 92(Ι)/2016 
Αρ. 4573, 29.7.2016                               

Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 92(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

69(Ι) του 2015 
194(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμους του 2015 (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 και 
2016. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(2) Το Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και αποτελείται από- 
   
  (α) Ένα πρόσωπο ως Πρόεδρο, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα στην Ιατρική ή στις 

βιολογικές επιστήμες ή στις βιοεπιστήμες ή σε άλλους συναφείς κλάδους ή στη 
νομική ή στην ψυχολογία ή στην κοινωνιολογία, χωρίς ενεργό ανάμειξη σε θέματα 
Ι.Υ.Α., το οποίο προτείνει ο Υπουργός

.
 

    
  (β) ένα πρόσωπο ως Αντιπρόεδρο, το οποίο είναι γνώστης του επιστημονικού πεδίου 

της Ι.Υ.Α., χωρίς ενεργό ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α. και μέλος του Παγκύπριου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), το οποίο προτείνει ο ΠΙΣ στον Υπουργό: 

    
    Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β), σε περίπτωση 

που ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ιατρός, τότε ο Αντιπρόεδρος αυτού δε 
δύναται να είναι ιατρός, αλλά πρέπει να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον πείρα στις 
βιολογικές επιστήμες ή στις βιοεπιστήμες ή σε άλλους συναφείς κλάδους ή στη 
νομική ή στην ψυχολογία ή στην κοινωνιολογία και τον οποίο προτείνει ο 
Υπουργός

.
 

    
  (γ) ένα πρόσωπο, το οποίο είναι γνώστης του επιστημονικού πεδίου της Ι.Υ.Α., μέλος 

του ΠΙΣ που δυνατό να έχει ενεργό ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α. και το οποίο 
προτείνει ο ΠΙΣ στον Υπουργό

.
 

    
  (δ) έναν επιστήμονα μέλος της Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, με ενεργό 

ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α., τον οποίο προτείνει η Εταιρεία Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής στον Υπουργό

.
 

    
  (ε) ένα λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, τον οποίο προτείνει ο Υπουργός· 
    
  (στ) ένα πρόσωπο πτυχιούχο βιοϊατρικών επιστημών με εξειδίκευση στην 

εμβρυολογία, με διετή τουλάχιστον πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ι.Υ.Α., 
μέλος της Εταιρείας Κλινικών Εμβρυολόγων Κύπρου, το οποίο δυνατό να έχει 
ενεργό ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α. και το οποίο προτείνει η Εταιρεία Κλινικών 
Εμβρυολόγων Κύπρου στον Υπουργό

.
 

    
  (ζ) έναν επιστήμονα στον κλάδο της γενετικής, μέλος της Εταιρείας Ανθρώπινης 

Γενετικής, χωρίς ενεργό ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α., τον οποίο προτείνει η Εταιρεία 
Ανθρώπινης Γενετικής στον Υπουργό

.
 

    
  (η) ένα νομικό, ως εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον οποίο 

προτείνει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας στον Υπουργό· 
    
  (θ) ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, χωρίς ενεργό ανάμειξη σε θέματα 

Ι.Υ.Α., το οποίο προτείνει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής στον Υπουργό
.
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  (ι) δύο πρόσωπα, χωρίς ενεργό ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α., τα οποία είναι 
εγγεγραμμένα ως κλινικοί ψυχολόγοι ή κοινωνιολόγοι ή εγγεγραμμένοι δικηγόροι ή 
κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σε άλλο τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών με διετή τουλάχιστον πείρα στον τομέα από τον οποίο προέρχονται, τα 
οποία κατά προτίμηση είναι γνώστες του επιστημονικού πεδίου της Ι.Υ.Α. και τα 
οποία προτείνει ο Υπουργός. 

    
  Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ενεργός ανάμειξη σε θέματα Ι.Υ.Α.» σημαίνει 

τη συμμετοχή προσώπου σε Μ.Ι.Υ.Α. ως ιδιοκτήτη ή ως μετόχου αυτής ή ως συνεταίρου με 
πρόσωπο που κατέχει άδεια λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. ή ως  διευθυντή Μ.Ι.Υ.Α. ή ως διευθυντή 
μονάδας που αιτείται άδεια λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. και περιλαμβάνει και πρόσωπο που είναι 
συγγενής πρώτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα.»

.
 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακολούθων νέων εδαφίων: 
   
  «(2Α) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δεν 

παρίσταται σε συνεδρία του Συμβουλίου κατά την οποία συζητείται θέμα για το οποίο έχει  
άμεσο ή έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον. 

   
  (2Β) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, εξαιρουμένων των μελών 

που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (στ) του εδαφίου (2), κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν έχουν και δε 
θα έχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας τους οποιαδήποτε ενεργό ανάμειξη σε 
θέματα  Ι.Υ.Α..»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
  «(α)  Ο Υπουργός υποβάλλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τα μέλη 

που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) για τη συγκρότηση του 
Συμβουλίου και ο διορισμός του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6) και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (6) αυτού 
σε εδάφιο (7): 

  
  «(6) Κανένα μέλος του Συμβουλίου δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αναφορά, πράξη ή 

παράλειψή του που έγινε καλόπιστα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

4. To άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

  «(2) Το Συμβούλιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δύναται να ζητεί την άποψη ή 
έκθεση εμπειρογνωμόνων ή άλλων ειδικών σε θέματα Ι.Υ.Α. ή  σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, το 
οποίο δυνατό να βοηθήσει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (5) του άρθρου 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

 «187(Ι) του 2007 
 146(Ι) του 2014. 

 

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προτύπων Ποιότητας και 
Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, 
Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων 
Προϊόντων Νόμου και του εδαφίου (2) του άρθρου 32, δότης γαμετών 
δύναται να δωρίσει γαμέτες μόνο μια φορά για χρήση από μία οικογένεια ή 
ένα μονήρες άτομο και κάθε Μ.Ι.Υ.Α. οφείλει πριν χρησιμοποιήσει τους 
γαμέτες συγκεκριμένου δότη να επιβεβαιώσει έπειτα από έλεγχο του 
σχετικού μητρώου, του οποίου η τήρηση προβλέπεται στην παράγραφο (γ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 12, ότι ο δότης αυτός δεν έχει δωρίσει γαμέτες 
στο παρελθόν: 

  
 Νοείται ότι δότης γαμετών δύναται να δωρίσει γαμέτες πέραν της μιας 
φοράς- 

   
  (α) Σε περίπτωση που οι γαμέτες του θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. στη Δημοκρατία σε πρόσωπο που 
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αποδεδειγμένα είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, όπως αυτό 
πιστοποιείται από τις αρχές του κράτους από το οποίο προέρχεται 
ή/και σε περίπτωση που οι γαμέτες του θα αποσταλούν σε ίδρυμα 
ιστών ή/και ΜΙ.Υ.Α. του εξωτερικού: 

    
   Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Μ.Ι.Υ.Α. θα εφαρμόσει μεθόδους 

Ι.Υ.Α. σε πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, η μονάδα 
τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του 
προσώπου αυτού όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης γαμετών ανά 
οικογένεια

.
 

    
  (β) σε περίπτωση που οι γαμέτες του θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. στη Δημοκρατία, για μελλοντική χρήση 
από την ίδια οικογένεια ή το μονήρες άτομο

.
 και 

    
  (γ) σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη και τοκετός για την 

οικογένεια ή το μονήρες άτομο από το συγκεκριμένο δότη, για να 
χρησιμοποιηθούν από άλλη οικογένεια ή άλλο μονήρες άτομο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου.   

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 
 

(α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού της τελείας με 
κόμμα και με την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου κειμένου:  

 
 
 

 

 
 

91(Ι) του 2014 
105(Ι) του 2014. 

«νοουμένου ότι υποβάλλεται στο Συμβούλιο από τους 
ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό που εκδίδεται με βάση το άρθρο 22 
του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, το οποίο βεβαιώνει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι δεν περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο Αρχείο 
καταδικασθέντων για αδικήματα που προβλέπονται στο Νόμο 
αυτό.»

. 
και 

   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 
   
  «(5)(α)  Σε περίπτωση που μονήρες άτομο επιθυμεί να αποκτήσει παιδί με μεθόδους 

Ι.Υ.Α., υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο η οποία συνοδεύεται-  
   
  (i) Από αξιολόγηση εγγεγραμμένου ψυχιάτρου η οποία περιλαμβάνει την εκτίμησή 

του για την επιθυμία και ικανότητα του μονήρους ατόμου να γίνει γονέας
.
 και 

    
  (ii) από σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας Νόμου, το οποίο βεβαιώνει ότι το μονήρες άτομο δεν 
περιλαμβάνεται στο προβλεπόμενο Αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα που 
προβλέπονται στο Νόμο αυτό. 

    
  (β) Σε περίπτωση που η εκτίμηση του ψυχιάτρου είναι θετική για να αποκτήσει παιδί 

το μονήρες άτομο με μεθόδους Ι.Υ.Α., το Συμβούλιο έχει δέσμια αρμοδιότητα να 
εγκρίνει την αίτηση για απόκτηση παιδιού με μεθόδους Ι.Υ.Α. 

 
(γ) Το Συμβούλιο καθορίζει τον τύπο της αίτησης που υποβάλλει το μονήρες άτομο, 

καθώς και τον τύπο της ανεξάρτητης αξιολόγησης του εγγεγραμμένου ψυχιάτρου που 
υποβάλλονται στο Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α).». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

7. To εδάφιο (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): 
  

«(ε)  ότι τόσο η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί όσο και η παρένθετη μητέρα 
έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία: 

   
       Νοείται ότι, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εξεύρεση παρένθετης μητέρας 

που να έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή της στη Δημοκρατία, 
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το Συμβούλιο δύναται, κατόπιν αίτησης του ζευγαριού, να εγκρίνει η παρένθετη 
μητέρα να μην έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη νόμιμη διαμονή στη 
Δημοκρατία, νοουμένου ότι αυτή παραμένει στη Δημοκρατία από την εικοστή 
όγδοη (28

η
) εβδομάδα της κυοφορίας μέχρι και τη γέννηση του παιδιού, εκτός εάν 

ιατρικοί λόγοι επιβάλλουν τη διαμονή της εκτός της Δημοκρατίας, στη βάση 
ιατρικής βεβαίωσης

.
»

.
 

   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(στ)   για την ψυχολογική αξιολόγηση τόσο της γυναίκας που πρόκειται να κυοφορήσει 

το παιδί όσο και του ζευγαριού που επιδιώκει να αποκτήσει το παιδί, η οποία 
περιλαμβάνεται σε έκθεση εγγεγραμμένου ψυχιάτρου την οποία το ζευγάρι 
υποβάλλει στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο

.
»

. 
 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού με άνω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και»
. 
και 

   
 (δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «(η) ότι τόσο το ζευγάρι όσο και η γυναίκα που προτίθεται να κυοφορήσει το παιδί δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Πρόληψης και 
της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο. 

   
    Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ζευγάρι και η γυναίκα που 

προτίθεται να κυοφορήσει το παιδί προσκομίζουν στο Συμβούλιο πιστοποιητικό 
που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του πιο πάνω Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό 
της φράσης «που έχει τελέσει νόμιμα γάμο» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «που έχει τελέσει νόμιμα γάμο και» 
(τέταρτη γραμμή)

.
 

   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
  «(γ) το ζευγάρι που υπόγραψε τη συμφωνία είναι οι γονείς του παιδιού από τη στιγμή 

της δημιουργίας του και της εμφύτευσής του στη μήτρα»
.
 και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού με άνω τελεία και με 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «(στ) η παρένθετη μητέρα παραμένει στη Δημοκρατία από την εικοστή όγδοη (28

η
) 

εβδομάδα  της κυοφορίας μέχρι και τη γέννηση του παιδιού.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

10. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη μετά τη λέξη «άδειες» (πρώτη γραμμή) άνω τελείας και με τη διαγραφή από αυτήν της 
φράσης «σε περίπτωση που η μονάδα δεν λειτουργεί σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο τότε υποβάλλει 
στο Συμβούλιο για έγκριση τα στοιχεία που απαιτούνται να πληρούν οι Μονάδες Τεχνητής 
Αναπαραγωγής με βάση τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
Νόμο» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή). 

Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (5) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 
αυτό της λέξης «ζευγαριών» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «προσώπων». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου.  

12. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

 

  «(3) Τα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο 
δύναται να τροποποιούνται με διάταγμα του Υπουργού.». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου.  

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 52 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Αποφάσεις  
του Συμβουλίου. 

52Α. Το Συμβούλιο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δύναται να 
εκδίδει αποφάσεις για-  

   
  (α) Τον καθορισμό των ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο (ζ) του εδαφίου (3) του άρθρου 23· 
    
  (β) τον καθορισμό οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο ο παρών 

Νόμος προβλέπει ότι θα καθορίζεται από το Συμβούλιο ή για το οποίο 
το Συμβούλιο θα χορηγεί την έγκρισή του.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

