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Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 72 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Εγγραφής Ιατρών Νόμο (που θα αναφέρεται στο εξής ως «ο βασικός 
νόμος»). 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την απάλειψη της λέξης 
«πρακτήρ» όπου απαντάται στο κείμενο. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «πέντε λιρών» (3η γραμμή) με τις λέξεις 
«είκοσι λιρών». 

4. Η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο: 

«(ii) μετά την απόκτηση πτυχίου αυτός υπηρέτησε ως γιατρός για 
περίοδο τουλάχιστο δώδεκα μηνών, όπως είναι δυνατό να 
καθοριστεί με κανονισμούς, σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της 
Δημοκρατίας ή σε Νοσοκομείο άλλης χώρας το οποίο θα τύχει 
της έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου ή μερικώς σε οποιο
δήποτε Νοσοκομείο της Δημοκρατίας και μερικώς σε Νοσο
κομείο άλλης χώρας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του 
Ιατρικού Συμβουλίου: 

Νοείται ότι η υποπαράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση προσώπου το οποίο ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο 
ότι κατέχει τα προσόντα τα οποία παρέχουν σ* αυτό το 
δικαίωμα να θεωρείται ότι κατέχει ειδικότητα σύμφωνα με το 
άρθρο1 23, ή ότι υπηρέτησε για περίοδο τουλάχιστο τριάντα 
μηνών ως γιατρός σε Νοσοκομείο άλλης χώρας ή της 
Δημοκρατίας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Ιατρικού 
Συμβουλίου». 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Παν 

πρόσωπον το οποίον» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Γιατρός ο 
οποίος»· 
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με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Παν 
πρόσωπον διορισθέν» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Γιατρός ο 
οποίος διορίσθηκε». 

7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «το πρόσωπον» (πρώτη γραμμή) με τη 
λέξη «ο γιατρός». 

8. Η επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν πεντήκοντα 
μιλς» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «πέντε λιρών». 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του 
του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Κανονισμοί. 28.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανο

νισμούς για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του 
εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για 
όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Την άσκηση γιατρών για σκοπούς εγγραφής τους 
στο ιατρικό μητρώο* 

(β) την άσκηση γιατρών για σκοπούς μερικής ή ολικής 
ειδίκευσης

(γ) τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο δυνάμει του 
παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό* 

(δ) γενικότερα για την καλύτερη πραγματοποίηση των 
σκοπών του παρόντος Νόμου». 

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 21η Μαρτίου 1991. 


