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Ν. 40/78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ’ Αρ. 1459 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών (Ρύθµισις και Τέλη) Νόµος του 1978 εκδίδεται διά
δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω άρθρω 52
του Συντάγµατος.
Αριθµός 40 του 1978
ΝΟΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΙΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ ΤΕΛΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
89(Ι) του 2000
35(Ι) του 2013.
Ερµηνεία.
2 του 35(Ι) του
2013.
59(Ι) του 2010
114(Ι) του 2010
126(Ι) του 2010
2(Ι) του 2012
37(Ι) του 2012
170(Ι) του 2012
193(Ι) του 2012.
2 του 35(Ι) του
2013.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως οι περί
(Ρύθµισις και Τέλη) Νόµοι του 1978 έως 2013.

Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών

2. Εν τω παρόντι Νόµω εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια—
«εισφορά»

έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων του 2010 έως (Αρ. 4) του 2012, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«εξοµοιούµενη
“εξοµοιούµενες

ασφάλιση» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο
ασφαλιστέες αποδοχές” από το άρθρο 2 των περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµων του 2010 έως (Αρ. 4) του 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται·
«ιατρική

υπηρεσία» σηµαίνει υπηρεσίαν παρεχοµένην υπό Ιατρικών Λειτουργών είτε
εις ιατρικά ιδρύµατα) οπουδήποτε αλλού·
«ιατρικόν ιδρύµα» σηµαίνει κυβερνητικόν ιατρικόν ίδρυµα καθιδρυθέν διά την
διάγνωσιν ασθενειών και παθήσεων ή και την νοσηλείαν ασθενών·
«Ιατρικός Λειτουργός» σηµαίνει ιατρόν εν τη υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας και
περιλαµβάνει Οδοντιατρικόν Λειτουργόν·
«νοσοκοµειακή

νοσηλεία ή υπηρεσία» σηµαίνει νοσηλείαν ή υπηρεσίαν παρεχοµένην
υπό κυβερνητικού νοσοκόµου ή µαίας εν οιωδήποτε ιατρικώ ιδρύµατι ή οπουδήποτε
αλλού·

σηµαίνει οποιαδήποτε δωρεάν ή µειωµένου κόστους υπηρεσία, που
παρέχεται σύµφωνα µε τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών
Επίσηµη Γενικούς Κανονισµούς του 2000 έως 2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
Εφηµερίδα της αντικαθίστανται, σε άτοµα που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα παραγράφου (1) του Κανονισµού 3, καθώς και υπηρεσία που παρέχεται σύµφωνα µε
Τρίτο (Ι): τις υποπαραγράφους (η) και (θ) της παραγράφου (1) του Κανονισµού 8 και την

2 του 35(Ι) του
2013.

«παροχή»
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παράγραφο (5) του Κανονισµού 9 των εν λόγω κανονισµών·

«τεχνικός

υπάλληλος» σηµαίνει υπάλληλον έτερον ή Ιατρικόν Λειτουργόν
εργαζόµενον εις νοσοκοµειακόν εργαστήριον οιουδήποτε ιατρικού ιδρύµατος.
Εξουσία
Υπουργικού
Συµβουλίου δι’
έκδοσιν
Κανονισµών.

3.—(1) Χορηγείται εξουσία εις το Υπουργικόν Συµβούλιον προς έκδοσιν Κανονισµών

δηµοσιευοµένων εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ρυθµιζόντων τα της
λειτουργίας ιατρικών ιδρυµάτων και των εν αυτοίς παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών
και πάσης νοσοκοµειακής νοσηλείας ή υπηρεσίας, και τους όρους της παροχής
ιατρικών υπηρεσιών εν γένει:
Άνευ βλάβης ή επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1), Κανονισµοί
εκδιδόµενοι δυνάµει του παρόντος Νόµου δύνανται να προβλέψωσι περί απάντων ή
τινων των ακολούθων θεµάτων:

(2)

(α) καθορισµόν των όρων της λειτουργίας ιατρικών ιδρυµάτων·
(β) καθορισµόν κατηγορίας ασθενών οίτινες εισάγονται εις ιατρικόν ίδρυµα και των
όρων εισδοχής αυτών·
(γ )

όρους της εν τοις ιατρικοίς ιδρύµασι ή οπουδήποτε αλλού παροχής ιατρικών
υπηρεσιών ή και νοσοκοµειακής νοσηλείας ή υπηρεσίας.

(δ) όρους της παροχής φαρµακευτικής περιθάλψεως εν τοις ιατρικοίς ιδρύµασι·
(ε )

ρύθµισιν της παροχής υπηρεσιών υπό τεχνικών υπαλλήλων είτε εν ιατρικώ
ιδρύµατι ή οπουδήποτε αλλού·

(στ)

ρύθµισιν της παροχής υπό Ιατρικών Λειτουργών ιατρικών υπηρεσιών εν τοις
ιατρικοίς ιδρύµασι ή οπουδήποτε αλλού και τον καθορισµόν κατηγοριών των
υπηρεσιών τούτων και των όρων, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων υφ’ ων
αι υπηρεσίαι αύται δύνανται να παρασχεθώσι·
(ζ) καθορισµόν τελών διά την χρήσιν κυβερνητικών ιατρικών ιδρυµάτων και διά τας εν
αυτοίς παρεχοµένας υπηρεσίας και διά τας παρεχοµένας υπηρεσίας υπό ιατρικών
λειτουργών, νοσοκόµων, µαιών και τεχνικών υπαλλήλων οπουδήποτε αλλού·
(η) ρύθµισιν παντός ετέρου θέµατος αφορώντος εις την λειτουργίαν κυβερνητικών
ιδρυµάτων και των εν αυτοίς παρεχοµένων υπηρεσιών.

2 του 89(Ι) του
2000.

(θ) καθορισµό των προβλεπόµενων ποινών σε περίπτωση παράβασης των κανονισµών.

Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την
Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ηµερών από της τοιαύτης
καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή
ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει, τότε ούτοι αµέσως
µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της
∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει
τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι
δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, ως ήθελον ούτω
τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως.

(3)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τηρουµένων των
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων κανονισµών, καµιά παροχή χορηγείται σε πρόσωπο,
Προϋποθέσεις εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο-

3 του 35(Ι) του
2013.

4.-(1)

χορήγησης
παροχών
ιατροφαρµακευ-
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τικής
περίθαλψης.

(α )

έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ του
εξοµοιούµενες περίοδοι ασφάλισης, σύµφωνα µε τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόµους του 2010 έως (Αρ. 4) του 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά έτη, και
(β )

4 του 1978
23 του 1978
41 του 1979
164 του 1987
159 του 1988
196 του 1989
10 του 1991
57 του 1991
86(Ι) του 1994
104(Ι) του 1995
80(Ι) του 1999
153(Ι) του 1999
122(Ι) του 2002
146(Ι) του 2004
214(Ι) του 2004
106(Ι) του 2005
135(Ι) του 2005
72(Ι) του 2008
46(Ι) του 2009
136(Ι) του 2010
163(Ι) του 2012
197(Ι) του 2012
198(Ι) του 2012.

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης παροχής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, έχει υποβάλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων του 1978 έως (Αρ. 3) του 2012, όπως
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, φορολογική δήλωση την οποία είχε
υποχρέωση να υποβάλει δυνάµει του άρθρου 5 του εν λόγω νόµου:

Νοείται ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα µε
τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµους του 1978 έως (Αρ. 3) του
2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, δεν έχουν υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν απαιτούνται προκειµένου
για(α) εγκλωβισµένους και τα µέλη των οικογενειών τους·
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.

(β )

πρόσωπα που λαµβάνουν κοινωνική σύνταξη δυνάµει των περί Χορήγησης
Κοινωνικής Σύνταξης Νόµων του 1995 έως 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται·

(γ )

δικαιούχους σύνταξης χηρείας ή επιδόµατος ορφανίας δυνάµει των περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων του 2010 έως (Αρ. 4) του 2012, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·
(δ) εξαρτώµενο προσώπου που εµπίπτει στις διατάξεις των υποπαραγράφων (α), (β)
και (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισµού 3 των περί Κυβερνητικών Ιατρικών
Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισµών του 2000 έως 2013, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·
(ε) λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος·

(στ) στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους·
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(ζ) παιδιά εµπιστευµένα στη φροντίδα και παρακολούθηση του Τµήµατος Υπηρεσιών

Κοινωνικής Ευηµερίας·

(η) υπόδικοι και κατάδικοι·
(θ) άτοµα που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα των περί Κυβερνητικών
Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισµών του 2000 έως 2013, όπως
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται µε απόφασή του να ορίσει όπως οµάδες ή κατηγορίες οποιωνδήποτε
προσώπων τυγχάνουν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε τέτοιους όρους και
προϋποθέσεις που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε ορίσει.

(3)

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, σε πολύ
εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να απαλλάσσει

οποιοδήποτε πρόσωπο από το σύνολο ή µέρος των προϋποθέσεων που απαιτούνται
στο παρόν άρθρο ή των δικαιωµάτων ή τελών που απαιτούνται δυνάµει των περί
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυµάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισµών του 2000
έως 2013, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

4 του 35(Ι) του 2013.
Ο παρών Νόµος (35(Ι)

του 2013) τίθεται σε ισχύ τρεις (3) µήνες µετά από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
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