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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002

Για σκοπούς συμβατότητας με τo άρθρο 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός ΕΚ αριθ. 140871 του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας» ΕΕ L 149
της 5.7.1971, σ. 2, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και με την πράξη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός ΕΚ αριθ. 13862001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου
2001 για την τροποποίηση των κανονισμών ΕΟΚ αριθ. 140871 του
Συμβουλίου, για την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών
τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, και ΕΟΚ) αριθ. 57472 του
Συμβουλίου, για τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού ΕΟΚ αριθ.
140871» ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 1,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Υγείας Τροποποιητικός Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους

89Ιτου 2001
134Ι του 2002.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος

περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 και 2002 που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας
Νόμοι του 2001 έως 2004.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων

του βασικού
νόμου.

όρων και των ορισμών τους:

«‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλο
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Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο·
‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη Συμφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο
στις 2 Μαϊου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·».
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 16

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη

του βασικού
νόμου.

Η παράγραφος (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 16 του βασικού

«Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή υπήκοος κράτους
μέλους, για τον οποίον ισχύουν οι διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας που αναφέρεται στο προοίμιο του παρόντος Νόμου, και».
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