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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  Ι 
 

 

Αριθμός 4483 Σετάρτη, 31 Δεκεμβρίοσ 2014 1125 

      

Ο πεπί Διαηήπηζηρ Αποθεμάηων Πεηπελαιοειδών (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 201(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2014 
 

    Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
149(Ι) ηνπ 2003 
139(Ι) ηνπ 2004 
  32(Ι) ηνπ 2005 
  40(Ι) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Γηαηήξεζεο 
Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2014 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη 
σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 
πεξί Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνη ηνπ 2003 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ.  
 

2. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο θξάζεο 

«δψδεθα (12) κελψλ» (δεχηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε «κέρξη ζαξάληα νθηψ (48) κελψλ».  
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 202(Ι)/2014 
Απ. 4483, 31.12.2014                               

Ο πεπί ηηρ Απαγόπεςζηρ Πλήπωζηρ Κενών Θέζεων ζηο Δημόζιο και ζηον Εςπύηεπο Δημόζιο Σομέα 
(Ειδικέρ Διαηάξειρ) (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα 
ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

Αξηζκφο 202(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΠΛΗΡΧΗ ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ (ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2013 ΔΧ 2014 

                                        Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

21(Ι) ηνπ 2013 
153(Ι) ηνπ 2013 
169(Ι) ηνπ 2013 

157(Ι) ηνπ 2014. 
 
. 

1.   Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην 
Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην 
θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνπο ηνπ 2013 έσο 2014 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί 
σο νη πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην 
Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνη ηνπ 2013 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014. 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 3  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ, 

ηνπ αξηζκνχ «2014» (ελδέθαηε γξακκή), κε ηνλ αξηζκφ «2015». 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3.  Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ «2014» 

(δεχηεξε γξακκή), κε ηνλ αξηζκφ «2015». 

  

 
 
 
 
 



1127 
 

Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 203(Ι)/2014 
Απ. 4483, 31.12.2014                               

Ο πεπί Εγγπαθήρ Επαγγελμαηιών Επγοθεπαπεςηών (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

Αξηζκφο 203(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 

ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2006 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 376, 
27.12.2006, 
ζ. 36. 

Γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «Οδεγία 
2006/123/ΔΚ  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12

εο
 Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά 

κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά», 

     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
34(Ι)  ηνπ 2006. 

 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δγγξαθήο Δπαγγεικαηηψλ Δξγνζεξαπεπηψλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Δγγξαθήο Δπαγγεικαηηψλ 
Δξγνζεξαπεπηψλ Νφκν ηνπ 2006 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν 
βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δγγξαθήο Δπαγγεικαηηψλ 
Δξγνζεξαπεπηψλ Νφκνη ηνπ 2006 θαη 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Η παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε 

δηαγξαθή ζ’ απηήλ ηεο ιέμεο «θαη» (δεχηεξε γξακκή) θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηε ιέμε «πνπ». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3.  Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ζ’ απηφ ησλ 

ιέμεσλ «γηα πεξίνδν έμη κελψλ» (ηέηαξηε γξακκή) θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο ιέμεηο 
«πξνζσξηλά θαη πεξηζηαζηαθά». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 204(Ι)/2014 
Απ. 4483, 31.12.2014                               

Ο πεπί Εγγπαθήρ Ψςσολόγων (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

Αξηζκφο 204(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΔΓΓΡΑΦΗ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1995 ΔΧ 2009 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 376, 
27.12.2006, 
ζ. 36. 

Γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν 
«Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12

εο
 Γεθεκβξίνπ 

2006, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά», 

     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

68(Ι) ηνπ 1995 
104(Ι) ηνπ 1996 

17(Ι) ηνπ 1999 
234(Ι) ηνπ 2004 
59(Ι) ηνπ 2009. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δγγξαθήο Φπρνιφγσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο 

ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Δγγξαθήο Φπρνιφγσλ Νφκνπο ηνπ 1995 έσο 2009 
(πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δγγξαθήο Φπρνιφγσλ Νφκνη ηνπ 1995 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 8  
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, απφ ηελ 
αθφινπζε επηθχιαμε: 

   

 
 
  31(I) ηνπ 2008. 

     «Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή πνιηηψλ θξαηψλ κειψλ 
ζην Μεηξψν Δγγεγξακκέλσλ Φπρνιφγσλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.»

. 
θαη 

   

 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (7) απηνχ, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 

      «Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή πνιηηψλ θξαηψλ 
κειψλ ζην Μεηξψν Πηπρηνχρσλ Φπρνιφγσλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
εθαξκφδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.». 
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 205(Ι)/2014 
Απ. 4483, 31.12.2014                               

Ο πεπί Άδειαρ Οδήγηζηρ (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη 
Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

Αξηζκφο 205(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΝΟΜΟΤ 

ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2012 

                                     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

94(Ι) ηνπ 2001 
60(Ι) ηνπ 2004 
34(Ι) ηνπ 2010 

79(Ι) ηνπ 2012. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Άδεηαο Οδήγεζεο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 

2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Άδεηαο Οδήγεζεο Νφκνπο ηνπ 2001 έσο 2012 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Άδεηαο Οδήγεζεο Νφκνη ηνπ 2001 έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 45Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 45Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α)   Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «Γηνηθεηήο», ζε φινπο ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο 
φπνπ απηή απαληά, κε ηνλ αληίζηνηρν γξακκαηηθφ ηχπν ηεο ιέμεο «Αξρεγφο»· θαη 

  
 (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε άλσ θαη θάησ ηειεία 

θαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο: 
   
      Ννείηαη φηη ν Αξρεγφο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο δχλαηαη λα εθδίδεη, ζε πξφζσπα πνπ 

εξγάδνληαη σο δεκφζηνη ππάιιεινη ή σο σξνκίζζην θπβεξλεηηθφ πξνζσπηθφ ζην 
Τπνπξγείν Άκπλαο θαη ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο Μνλάδεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, 
άδεηα νδήγεζεο ζηξαηησηηθψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, ζε 
θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηελ θαηεγνξία ηεο άδεηαο νδήγεζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ, ζηα 
πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.».   
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Ε.Ε. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 206(Ι)/2014 
Απ. 4483, 31.12.2014                               

Ο πεπί Ιαηπικών Ιδπςμάηων και Τπηπεζιών (Ρύθμιζιρ και Σέλη) (Σποποποιηηικόρ) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι 
με δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 52 ηος 
ςνηάγμαηορ. 

Αξηζκφο 206(Ι) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

(ΡΤΘΜΙΙ ΚΑΙ ΣΔΛΗ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1978 ΔΧ 2013 
 

                                      Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

40 ηνπ 1978 
89(1) ηνπ 2000 

35(1) ηνπ 2013. 
 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Ρχζκηζηο θαη 

Σέιε) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ 
θαη Τπεξεζηψλ (Ρχζκηζηο θαη Σέιε) Νφκνπο ηνπ 1978 έσο 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο 
«ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Ρχζκηζηο θαη Σέιε) Νφκνη ηνπ 1978 έσο 2014.  

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

2.  Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή 

ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ απηψλ: 

 
 

«κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα» ζεκαίλεη ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν 
νπνηνπδήπνηε θχινπ, δεη κε έλα ηνπιάρηζην εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε 
εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο γνλέαο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη 
έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην· 

  
 «πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, φπνπ νη 

αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο αζθνχλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 
  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ.  

3. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
   
  «(2) Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) δελ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ γηα - 
  
   (α)      ηνπο αθφινπζνπο: 
   

  
 

25(Ι) ηνπ 1995 
56(Ι) ηνπ 1996 
53(Ι) ηνπ 1999 
12(Ι) ηνπ 2000 
97(Ι) ηνπ 2000 

155(Ι) ηνπ 2005 
178(Ι) ηνπ 2012. 

 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
28.07.2000 
30.04.2013. 
 
 

   (i) Δγθισβηζκέλνπο θαη ηα κέιε ησλ  νηθνγελεηψλ ηνπο· 

(ii) πξφζσπα, ηα νπνία ιακβάλνπλ θνηλσληθή ζχληαμε 
δπλάκεη ηνπ πεξί Υνξήγεζεο Κνηλσληθήο χληαμεο Νφκνπ, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 

 
 

(iii) δηθαηνχρνπο ζχληαμεο ρεξείαο ή επηδφκαηνο νξθάληαο 
δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

(iv) εμαξηψκελα πξφζσπα, ηα νπνία  εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 3 ησλ πεξί Κπβεξλεηηθψλ Ιαηξηθψλ 
Ιδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη∙ 
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(v) ιήπηεο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο/ιήπηεο ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 
 

(vi) ζηξαηηψηεο πνπ ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο∙ 
 

(vii) παηδηά ηεινχληα ππφ ηε θξνληίδα θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 
Σκήκαηνο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο∙ 

 
(viii) ππφδηθνπο θαη θαηάδηθνπο∙ 
 

(ix) ηα πξφζσπα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Πξψηνπ 
Πίλαθα ησλ πεξί Κπβεξλεηηθψλ Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ (Γεληθψλ) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη∙ 

     
  

 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
Δ.Δ.: L 166, 
30.4.2004, ζ. 1∙ 
L 346, 
20.12.2013,  
ζ. 27. 

 (β)  πξφζσπα, ηα νπνία θαηνηθνχλ κφληκα ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηε 
Γεκνθξαηία πεξηνρέο ή ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηελ Διβεηία θαη πνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν ΙΙ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
883/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 
θνηλσληθήο αζθάιεηαο, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1372/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο 
Γεθεκβξίνπ 2013, ε Γεκνθξαηία είλαη ην αξκφδην θξάηνο κέινο 
φζνλ αθνξά ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ ελ 
ιφγσ Καλνληζκνχ σο αθνινχζσο: 

    
    (i) πάζρνληεο απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα πεξη-

ιακβάλεηαη ζηνλ Έθην Πίλαθα ησλ πεξί 
Κπβεξλεηηθψλ Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ 
(Γεληθψλ) Καλνληζκψλ,  φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη∙ 

 
(ii) αλέξγνπο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ εξγαζία κέζσ ηνπ 

Σκήκαηνο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ∙ 

 
(iii) έγθπεο γπλαίθεο∙   

 
(iv) παηδηά ειηθίαο κέρξη δεθανθηψ (18) εηψλ· 

 
(v) κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ.»· 

 
  (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
   
       (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγφο 

δχλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, λα 
απαιιάζζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε πιήξσζεο ηνπ 
ζπλφινπ  ή κέξνπο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν ή 
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ή ηειψλ πνπ απαηηνχληαη 
δπλάκεη ησλ πεξί Κπβεξλεηηθψλ Ιαηξηθψλ Ιδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Γεληθψλ) 
Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.». 
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