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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις 

'Αρ ιθμός 238 
ΟΙ Π Ε Ρ Ι Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ι Κ Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ω Ν 

( Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Κ Α Ι Τ Ε Λ Η ) Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι 

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. 01 παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι περί Κυβερνητικών 
Ι α τ ρ ι κ ώ ν Ιδρυμάτων (Δ ικα ιώματα και Τέλη) (Τροποποιητ ικοί) Κανο
νισμοί του 1972, και θά άναγιγνώσκωνται όμου μετά τών περί Κυβερ 'Επίσημος 
νητικών ' Ιατρικών Ι δρυμάτων (Δ ικα ιώματα και Τέλη) Κανονισμών " ^ ^ Ρ ^ 
1962 εως 1966 (εν τοΤς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανόνι κρατ(ας° 
σμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άνα 4. 8.1962 
φέρωνται όμοΰ ώς ο! περί Κυβερνητικών Ι α τ ρ ι κ ώ ν ' Ιδρυμάτων (Δ ικα ιώ- 16. 5.1963 
ματα και Τέλη) Κανονισμοί 1962 έως 1972. 28.11.1963 
r " r . ■> 15.12.1966. 

2. Ό Κανονισμός 4 των βασικών Κανονισμών καταργε ί τα ι διά τοΰ 
παρόντος και αντ ικαθίστατα ι διά τοΰ ακολούθου : 

«Λευκόν Πιστοποιητικόν 
4 . — ( 1 ) Αευκόν Πιστοποιητικόν χορηγείται παρά της αρμοδίας αρχής 

( α ) εις πάν πρόσωπον λαμβάνον μήνιαίαν δημοσίαν βοήθειαν (β ) εις 
πάν πρόσωπον ούτινος τό έτήσιον άκαθάριστον εισόδημα δεν υπερβαίνει 
τάς £ 4 0 0 . 

Πιστοποιητικόν Ήλαττωμένων Δικαιωμάτων 
(2 ) Πιστοποιητικόν ήλαττωμένων δικαιωμάτων χορηγε ίτα ι παρά τής 

αρμοδίας αρχής εις πάν πρόσωπον ούτινος τό έτήσιον άκαθάριστον εισό

δημα δεν υπερβαίνει τάς £800. 

Διαδ ικασ ία προς εκδοσιν και ίσχυς Πιστοποιητικού 
( 3 ) Πάσα αίτησις διά την εκδοσιν Λευκού Πιστοποιητ ικού ή Πιστο

ποιητικού Ήλαττωμένων Δικαιωμάτων θέλει ύπσβάλληται τή αρμοδία 
αρχή. Αϊ το ιαΰτα ι αιτήσεις θέλουσι συνοδεύονται ύπό δηλώσεως τ ά δε 
πιστοποιητ ικά εκδίδονται υπό τής αρμοδίας αρχής εν τ φ τύπω τω έκτ ι -

θεμένω έν τ φ συνημμένφ τοις παροΟσι ΚανονισμοΤς Έβδόμφ Πίνακι 
ή έν τύπφ ουσιωδώς παρομοίφ προς τους οϋτω εκτιθεμένους τύπους. 

(729) 
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(4) Πάν πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ύπό της αρμοδίας αρχής συμφώ
νως τάϊς διατάξεσι της παραγράφου {(3)) του τταρόντος Κανονισμού εκ
πνέει την 3Την Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον εξεδόθη το τοιούτον 
πιστοποιητικόν. 

Ερμηνεία 
(5) Δια τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού— 

«άκαθάριστον εισόδημα» σημαίνει εν μεν ταΐς περιπτώσεσιν υπάν
δρων προσώπων το άκαθάριστον εισόδημα αμφοτέρων των συζύγων, 
εν δε ταΐς περιπτώσεσιν ύπάνδρων προσώπων, εχόντων τέκνα πλείονα 
των τριών εξαρτωμένων εξ αυτών, το άκο$άριστον εισόδημα αμφοτέρων 
των συζύγων μεΐον £100. 

«Αρμοδία αρχή» σημαίνει τον Πρόεδρον και τά Μέλη της Χωριτι
κής 'Αρχής χωρίου ή ενορίας εις ην διαμένει ό αίτητής». 

3. Ό Δεύτερος Πίναξ των βασικών Κανονισμών (ως οΰτος έτροποποιή
θη δια τών περί Κυβερνητικών 'Ιατρικών Ιδρυμάτων (Δικαιώμοσα και Τέ
λη) (Τροποποιητικών) Κανονισμών τού 1966 πεοαιτέρω τροποποιείται 
δια της άπαλείψεως της εν τη πρώτη στήλη αυτού καταχωρίσεως «Φάρ
μακα (περιλαμβανομένου καΐ έπιδεσμικοΟ υλικού)» και τών αντιστοίχων 
έν ταΐς λοιπάϊς στήλαις στοιχείων τά όποια αναφέρονται εις τά κατα
βλητέα δικαιώματα και τέλη καί της αντικαταστάσεως αυτής υπό τής 
ακολούθου καταχωρίσεως τιθεμένης εις τάς καταλλήλους στήλας του 
είρημένου Πίνακος : . 

Φάρμακα (περι
λαμβανομένου και 
έπιδεσμικοΟ υλι
κού). 

Κατόπιν 
προκαθωρισμένης 

συναντήσεως 
«ραντεβού» 

"Ανευ 
προκαθωρισμένης 

συναντήσεως 
«ραντεβού» 

Οι μη κάτοχοι Πιστοποιητικού Ήλαττω
μένων Δικαιωμάτων ή Λευκού Πιστο
ποιητικού δέον δπως προμηθεύωνται τα 
αναγραφόμενα δι* αυτούς φάρμακα έξ 
ιδιωτικών φαρμακείων, νοουμένου ότι 
εις χωρία είς α ουδείς φαρμακοποιός 
άσκεΐ Ιδιωτικώς το επάγγελμα τοϋ 
φαρμακοποιού, τοιαύτα φάρμακα, δύ
νανται να χορηγώνται εκ Κυβερνητικών 
Φαρμακείων είς τιμάς ας ήθελεν άπό 
καιρού εϊς καιρόν το Ύπουργεΐον "Υγείας 
ορίσει. 

Πιστοποιητικόν 
ήλαττωμένων 
δικαιωμάτων 
δι* ΐατρικήν 

έξέτασιν 

100 μΐλς δι' 
εκαστον είδος 
φαρμάκου επί 
έκαστης συντα
γής με άνώτατον 
δριον 500 μιλς 
δι* έκάστην συν
ταγή ν. 

Λευκό 
Πιστοποιητικά 

100 μϊλς δι' 
εκαστον είδος 
φαρμάκου επί 
εκάστης συντα
γής μέ άνώτατον 
δριον 500 μίλς 
δι' έκάστην 
συνταγήν. 

4. Ή ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται την Ι ην 'Ιανουαρίου, 1973. 

ΠΙΝΑΞ ΕΒΔΟΜΟΙ—(Κανονισμός 4) 

ΙΓίϋίπο ς Ι 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙ' ΕΚΔΟΣΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡίλΣ 

Ι. Όνοματεπώνυμον 
2. "Αρ. Δελτίου Ταυτότητος "Αρ. Δελτίου Κοιν. "Ασφαλίσεων. 
3. Ηλικία 
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4ί. Μόνιμος Διεύθυνσις 
Si ΣΰΛίθέσίς οικογενείας. Km έτήσιον εισόδημα. τοϋ> αϊτητόΰ και των εξαρτωμένων 

μελών της οικογενείας. 

"Αρ. 

2. 
3. 
Α. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Συγγένεια "Ονομα Ηλικία 'Επάγγελμα 

Έτήσιον άκαθά
ριοτον εισόδημα 
κατά τους τελευ
ταίους 12 μήνας 

Δηλώ ύπευθύνως δτι αί ώς ανω παρεχόμενοι πληροφορίαι είναι αληθείς. 
Γνωρίζω δτι εάν εϊς περίπτωσιν διεξαγωγής έρεύνης αί παρασχεθεΤσαι πληροφορίαι 
αποδειχθούν ανακριβείς θά ύπόκειμαι εϊς ποινικήν δίωξιν. 

Μάρτυρες υπογραφής Ό δηλών: 
Υπογραφή 
"Ονομα ολογράφως 

Ημερομηνία 

*Δηλώ δτι εξ δσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω αί παρασχεθεΤσαι ύπό Του 
αϊτητου πληροφορίαι είναι όρθαί. 

*Δηλώ δτι εξ δσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω αί παρασχεθεΤσαι ύπό του 
αίτητου πληροφορίαι είναι όρθαί εκτός τών ακολούθων: 

Υπογραφή Προέδρου τής Κοινότητος 

Σφραγις "Ονομα ολογράφως 

Ημερομηνία 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : 'Εάν αί άπολαβαι ,τοΟ αίτητου προέρχωνται εκ μισθού ή ημερο
μισθίου ή 'Αρμοδία 'Αρχή δύναται νά απαίτηση δπως ή παρούσα 
Δήλωσις συνοδεύηται καΐ μέ Δήλωσιν τοΰ εργοδότου εις δ,τι άφορφ 

. τάς άπολαβάς τοΰ αΐτητοΰ. 
'Εξαρτώμενος σημαίνει σύζυγον ή άγαμον τέκνον^ήλικίας κάτω τών 
δεκαοκτώ ετών και έξαρτώμενον εξ ενός τών γονέων αυτού ή έξ 
έκατέρου αυτών. 

•'Απαλείψατε δ,τι δέν εφαρμόζεται. 
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Τύ,ττος 2 
Λ£ΥΚΟΝ Π Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ^ Τ Ι ^ Θ Ι Ν Ι ,ΑΠΟΡΙΑΣ 

Ισχύον δια T&jfrpq 
Το παρόν.πιστοττοιητικόν εκδίδεται εττ' ^νόματι του/της Κυρίου/Κυρίας. 

εκ 
ώς και δια τά ακόλουθα μέλη της οικογενείας του/της. 

(« )
 : ·  · ■  , .  ■ 

(β) 
ω ·· 
(<*) 
(β> 
(0 - ,- · 
(*) ··- · 

(Ύπογραφαΐ) 
Πρόεδρος 

Σφραγϊς Μέλη Χωριτικής Αρχής 

'Ημερομηνία 

Τ ύ π ο ς 3 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΗΛΑΤΤΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙ" ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ 

Ισχύον διά το έτος 
Το παρόν πιστοποιητικόν εκδίδεται έπ' ονόματι του/της Κυρίου/Κυρίας 

; : εκ 
ώς και διά τά ακόλουθα μέλη της οικογενείας του/της. 

(α) ·· ; 

(β) ■: : ■■ 
ω ■■■-■ 
(<5) · ■-■ 

(ε) : ■ 
(0 : ;, ; 
{Φ : -■■- · · : 

(Ύπογραφαί) 
Πρόεδρος 

Σφραγΐς Μέλη Χωριτικής 'Αρχής 

'Ημερομηνία 


