
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
  Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τα άρθρα 

12, 39 και 43 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

132   του 1988 

 98    του 1990 

 

 

.........του 2004. 

 

    1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εγγραφής και 

Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εγγραφής και 

Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμους του 1988 και 1990 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί της Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμοι 

του 1988 έως 2004. 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

    2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική θέση των ακόλουθων 

νέων ορισμών: 

«<Κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 

<Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο> σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται·». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

    3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
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(α)  Η παράγραφος (α) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τη λέξη “Κύπρω”, της φράσης «ή είναι πολίτης κράτους 

μέλους»· 

(β)  η παράγραφος (δ) τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «υπό του Υπουργικού Συμβουλίου» όπου αυτή 

συναντάται (Πέμπτη και δωδέκατη γραμμή), με τη φράση 

«από το Συμβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, με 

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας»· 

(γ)  η παράγραφος (η) τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «υπό του Υπουργικού Συμβουλίου» (τρίτη γραμμή) 

με τη φράση «από το Συμβούλιο Κλινικών Εργαστηρίων, με 

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας». 

 
Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

    4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.076.2004 
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