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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2013 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
40 του 1978 

89(1) του 2000 

35(1) του 2013. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και 

Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις 

και Τέλη) Νόμους του 1978 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

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

μαζί ως οι περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) 

Νόμοι του 1978 έως 2014.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών 

αυτών: 

  

 

 

«μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας 

χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο 

εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και 

που διαβιεί μόνος, λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος 

ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το 

δικαστήριο· 

  

 «περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει τις περιοχές της 

Δημοκρατίας, όπου οι αρχές της Δημοκρατίας ασκούν αποτελεσματικό 

έλεγχο. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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νόμου.  

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  «(2) Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) 

δεν απαιτούνται προκειμένου για - 

  

   (α)  τους ακόλουθους: 

   

  

 

 

 

25(Ι) του 1995 

56(Ι) του 1996 

53(Ι) του 1999 

12(Ι) του 2000 

97(Ι) του 2000 

155(Ι) του 2005 

178(Ι) του 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

28.07.2000 

30.04.2013. 

   (i) Εγκλωβισμένους και τα μέλη των  

οικογενειών τους· 

(ii) πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν κοινωνική 

σύνταξη δυνάμει του περί Χορήγησης 

Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 

 

(iii) δικαιούχους σύνταξης χηρείας ή 

επιδόματος ορφάνιας δυνάμει του περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

(iv) εξαρτώμενα πρόσωπα, τα οποία  

εμπίπτουν στις διατάξεις των 

υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της 

παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 των 

περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 

Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται∙ 

(v) λήπτες δημοσίου βοηθήματος/λήπτες 
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ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος· 

(vi) στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους∙ 

(vii) παιδιά τελούντα υπό τη φροντίδα και 

παρακολούθηση του Τμήματος Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας∙ 

(viii) υπόδικους και κατάδικους∙ 

(ix) τα πρόσωπα που καθορίζονται στο Μέρος 

Ι του Πρώτου Πίνακα των περί 

Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 

Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται∙ 

     

  

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 166, 

30.4.2004, σ. 1∙ 

L 346, 

20.12.2013,  

σ. 27. 

 (β)  πρόσωπα, τα οποία κατοικούν μόνιμα στις 

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ή σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία 

και που σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1372/2013 της Επιτροπής της 19ης 

Δεκεμβρίου 2013, η Δημοκρατία είναι το αρμόδιο 

κράτος μέλος όσον αφορά τις παροχές που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 του εν λόγω 

Κανονισμού ως ακολούθως: 

    

    (i) πάσχοντες από οποιαδήποτε 

ασθένεια περιλαμβάνεται στον Έκτο 
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Πίνακα των περί Κυβερνητικών 

Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 

(Γενικών) Κανονισμών,  όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται∙ 

(ii) ανέργους, οι οποίοι αναζητούν 

εργασία μέσω του Τμήματος 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων∙ 

(iii) έγκυες γυναίκες∙   

(iv) παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) 

ετών· 

(v) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.». 

 

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

       (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 

ανθρωπιστικούς λόγους, να απαλλάσσει οποιοδήποτε 

πρόσωπο από την υποχρέωση πλήρωσης του συνόλου  ή 

μέρους των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν 

άρθρο ή από την υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων 

ή τελών που απαιτούνται δυνάμει των περί Κυβερνητικών 

Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) 

Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται.». 

   

 


