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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1459 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμος 
τοΰ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ Ε Ι Σ ΤΟ ΥΠΟΥΡΠΚΟΝ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΩΝ 
ΤΑ ΤΗΣ ΑΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ ΤΕΛΩΝ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Ίοπτρικών Ίδρυ- Συνοπτικός 
μάτων καΐ Υπηρεσιών (Ρύθμισις καΐ Τέλη) Νόμος του* 1978. τίτλος. 

2, Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος Εννοια— 

«ίοπρική υπηρεσία» σημαίνει όπηρεσίαν παρεχομένην ύπό 'Iortpi
κών Λειτουργών είτε ε'ις ιατρικά ίδρύμοαα ή οπουδήποτε άλλου' 

«ίατρικόν ίδρυμα» σημαίνει κυβερνητικόν ίατρικόν ίδρυμα καθι
δρυθέν διά τήν διάγνωσιν ασθενειών και παθήσεων ή και τήν ναση
λείαν ασθενών 

«'Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Ίατρόν έν τη υπηρεσία της 
Δημοκρατίας και περιλαμβάνει Όδοντιατρικόν Λειτουργόν" 

«νοσοκομειακή νοσηλεία ή υπηρεσία» σημαίνει νοσηλείαν ή όπη
ρεσίαν παρεχομένην ύπό κυβερνητικού νοσοκόμου ή μαίας έν οίω
δήποτε Ίατρικώ ίδρόματι ή οπουδήποτε άλλου* 

«τεχνικός υπάλληλος» σημαίνει ύπάλληλον έτερον ή Ματρικόν 
Λειτουργόν έργαζόμενον είς νοσσκομειακόν έργαστήριον οιουδή
ποτε Ιατρικού Ιδρύματος. 

(953) 
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Εξουσία' 
" Υπουργικού 
Συμβουλίου 
δι* έκδοσιν 
Κό?νσνισμων. 

3.— (1) Χορηγείται εξουσία είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον προς 
εκδοσιν Κοο/ονισμών δημοσιευομένων εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ρυθμιζόντων τα της λειτουργίας ιατρικών Ιδρυμάτων 
και των έν αύτοΐς παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και πάσης νοσο
κομειακής νοσηλείας ή υπηρεσίας, και τους δρους της παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών έν γένει : 

(2) "Ανευ βλάβης ή έπηρεασμοΟ της γενικότητος του εδαφίου (1) , 
Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνοαται νά 
προβλέψωσι περί απάντων ή τίνων τών ακολούθων θεμάτων : 

(α) καθορισμόν τών δρων της λειτουργίας ιατρικών ιδρυμάτων* 
(β) καθορισμόν κατηγορίας ασθενών οΐτινες είσάγονται είς 

ίατρικόν ίδρυμα και τών δρων εισδοχής αυτών' 
(γ) δρους τής έν τοις ίατρικοΐς ίδρύμασι ή οπουδήποτε άλλου 

παροχής ίοαρικών υπηρεσιών ή και νοσοκομειακής νοση
λείας ή υπηρεσίας. 

(δ) δρους τής παροχής φαρμακευτικής περιθάλψεως έν τοΐς 
ίατρικοΐς ίδρύμασι" 

(ε) ρύθμισιν τής παροχής υπηρεσιών ύπό τεχνικών υπαλλήλων 
είτε έν ίατρικώ ίδρύματι ή οπουδήποτε άλλου* 

(στ) ρύθμισιν τής παροχής ύπό ' Ιατρικών Λειτουργών ιατρικών 
υπηρεσιών έν τοΐς ίατρικοΐς ίδρύμασι ή οπουδήποτε άλλου 
κα ι τον καθορισμόν κατηγοριών τών υπηρεσιών τούτων και 
τών δρων, συμπεριλαμβανομένων και τών δικαιωμάτων ύφ' 
ών α ϊ ύπηρεσίαι αδται δύνανται νά παρασχεθώσι* 

(ζ) καθορισμόν τελών διά την χρήσιν κυβερνητικών ιατρικών 
ιδρυμάτων και διά τάς έν αύτοΐς παρεχομένας υπηρεσίας 
και διά τάς παρεχομένας υπηρεσίας ύπό ιατρικών λειτουρ
γών, νοσοκόμων, μαιών και τεχνικών υπαλλήλων οπουδή
ποτε άλλου* 

(η) ρύθμισιν παντός έτερου θέματος άφορώντος είς τήν λειτουρ
yiccv κυβερνητικών ιδρυμάτων κα ι τών έν αύτοΐς παρεχο
μένων υπηρεσιών. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κοττατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν εντός τριά
κοντα ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως 
μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας κα ι τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθή ύπ* αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 
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