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Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 112(1) του 1996 
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 (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής κεφ°250 
Ιατρών Νόμο (που θα αναφέρεται στο εξής ως "ο βασικός νόμος"). 30τουΐ959 

30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 
114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979 
72 του 1991. 

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των τροποποίηση 
λέξεων «χειρουργική και μαιευτική» (δεύτερη γραμμή). τουβασοωύ 

νόμου. 
3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη τροποποίηση 

διαγραφή των λέξεων «χειρουργική και μαιευτική» (πρώτη γραμμή). τουβασ̂ κού° 
νόμου. 

4. Η παράγραφος (α) της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου Τροποποίηση 
22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τα ^υΒασοωύ2 

ιατρικά του προσόντα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «τα ειδικά νόμου, 
προσόντα του και τυχόν άλλα ιατρικά προσόντα τα οποία έχουν εγκριθεί από 
το Ιατρικό Συμβούλιο και τις ώρες εργασίας του». 

5. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατά
σταση 

«καθορισμός 23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τα ειδικά τουάρθρου23 
προσόντων προσόντα που αφορούν ορισμένο αριθμό ειδικοτήτων έπειτα από ™υβασικου 

από το σύσταση του Ιατρικού Συμβουλίου. Γιατρός που ικανοποιεί το 
Συμβούλιο. Ιατρικό Συμβούλιο ότι είναι κάτοχος των προσόντων που 

αφορούν συγκεκριμένη ειδικότητα δικαιούται να θεωρείται ότι 
κατέχει την ειδικότητα. 

(2) Γιατρός δικαιούται να εκθέτει την ειδικότητα του η οποία 
έχει εγκριθεί από το Ιατρικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της οποίας 
ασκεί το επάγγελμα του, σε πινακίδα η οποία τοποθετείται έξω 
από το ιατρείο του: 

Νοείται ότι κανένας γιατρός δε δύναται να χρησιμοποιεί με 
οποιοδήποτε τρόπο τη λέξη 'ειδικός' σε οποιαδήποτε ειδοποίηση η 
οποία εκτίθεται ή δημοσιεύεται.». 

6. Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου αρχίζει έξι μήνες μετά τη Έναρξη 
δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. του παρόντος 

Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


