
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 

για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών 

και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους» (EE L 165 της 

07.07.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την 

Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 14), (EE L 206 της 31.07.2001, 

σ. 1), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 250. 

30 του 1959 

30 του 1961 

53 του 1961 

79 του 1968 

114 του 1968 

14 του 1974 

18 του 1979 

72 του 1991 

112(Ι) του 1996. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”). 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών: 

 
  «“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που 

αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον  

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004 102(I)/2004



 2 

   
 

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002 

38(Ι) του 2003 

1(Ι) του 2004. 

 “ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει 

των περί Αναγνώρισης Tίτλων Σπουδών Ανώτερης και 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 

Πληροφοριών Νόμων του 1996 μέχρι 2004· 

 

  “Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” 

σημαίνει την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο 

(EE L 1 της 03.01.1994, σ. 3), όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται· 
   
  “τρίτη χώρα” σημαίνει κράτος το οποίο δεν είναι κράτος 

μέλος·». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου καταργείται και 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 7: 

 
 «Εγγραφή 

Ιατρών. 
7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί 

ως ιατρός στο δυνάμει του άρθρου 5 Ιατρικό 

Μητρώο, αν ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο 

ότι: 
  
  (α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο 

έτος της ηλικίας του· 
  
  (β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 

σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 

Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη 

διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι 

πολίτης άλλου κράτους μέλους· 
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Τρίτο Παράρτημα. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 (γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, 

πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που 

αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα και 

πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Τετάρτου Παραρτήματος ή είναι 

κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο 

Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι σύμφωνο 

με τις απαιτήσεις του Τέταρτου 

Παραρτήματος, αναγνωρίζεται  από  το 

 ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το 

Ιατρικό Συμβούλιο, ή καλύπτεται κάτω 

από τις πρόνοιες του άρθρου 7Α· 
  
  (δ) μετά την περάτωση των βασικών του 

σπουδών έχει υπηρετήσει ως ιατρός 

για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα 

μηνών σε νοσηλευτικό ίδρυμα της 

Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους 

ή τρίτης χώρας, το οποίο εγκρίθηκε 

από το Ιατρικό Συμβούλιο ή μερικώς σε 

οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα της 

Δημοκρατίας και μερικώς σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα άλλου κράτους 

μέλους ή τρίτης χώρας το οποίο 

εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο: 
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            Νοείται ότι η προαναφερθείσα 

προϋπόθεση υπηρεσίας δώδεκα 

μηνών δεν υφίσταται σε περίπτωση 

προσώπου που ικανοποιεί το Ιατρικό 

Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα τα 

οποία παρέχουν σ’ αυτό το δικαίωμα 

να θεωρείται ότι κατέχει ειδικότητα 

σύμφωνα με το άρθρο 23, ή ότι 

υπηρέτησε για περίοδο τουλάχιστον 

τριάντα μηνών ως γιατρός σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα άλλης χώρας ή 

της Δημοκρατίας το οποίο θα τύχει 

της έγκρισης του Ιατρικού 

Συμβουλίου· 
  
  (ε) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.  

Προς  απόδειξη   τούτου,   προσκομίζει 

 πιστοποιητικό λευκού ποινικού 

μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη 

άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο 

ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο 

ισότιμο έγγραφο του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσής του, 

νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει 

τρεις μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσής τους· 
  
  (στ) δεν έχει αποστερηθεί της πρακτικής 

άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  

σε άλλο κράτος για ανάρμοστη 

επαγγελματική συμπεριφορά, η οποία 

διαπιστώνεται από το Ιατρικό 

Συμβούλιο ως τέτοια. 
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      (2) Το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 

εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Ιατρικό 

Μητρώο εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του στο 

Ιατρικό Συμβούλιο.   
  
      (3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης 

του ενδιαφερομένου, το Ιατρικό Συμβούλιο 

συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την 

επιδίδει   σ’ αυτόν,    ο   οποίος   δικαιούται    να 

ζητήσει επανεξέταση της αίτησης του, 

υποβάλλοντας ενώπιον του Ιατρικού 

Συμβουλίου τις παραστάσεις του.  Η διαδικασία 

αυτή δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 

ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της απορριπτικής απόφασης στον ενδια-

φερόμενο. 
  
      (4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης 

του Ιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης 

έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας 

προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 

προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει 

του άρθρου 146 του Συντάγματος. 
  
 

 

 

 

 

 

Τρίτο Παράρτημα. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

     (5) Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει 

δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις 

αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους 

βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων που 

έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και 

αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα, καθώς και 

βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής πληρεί 

όλες τις προβλεπόμενες στο Τέταρτο 

Παράρτημα προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 
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      (6) Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο 

πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, 

πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε 

τρίτη χώρα, το Ιατρικό Συμβούλιο λαμβάνει 

υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω 

διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου 

από άλλο κράτος μέλος καθώς και την 

εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που 

απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος 

μέλος ή σε τρίτη χώρα, προβαίνοντας σε 

συγκριτική εξέταση μεταξύ των ικανοτήτων που 

πιστοποιούνται με αυτά τα διπλώματα και αυτή 

την πείρα και αφετέρου των γνώσεων και των 

προσόντων που απαιτούνται από τον παρόντα 

Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες 

κανονισμούς. 
  
      (7) Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την 

εγγραφή ως ιατρού, προσώπου, που αν και δεν 

είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή 

τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη 

συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος 

άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο 

(1).». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των 

ακόλουθων νέων άρθρων μετά το άρθρο 7:- 
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 «Αναγνωρισ-

μένοι τίτλοι 

που δεν  

περιλαμβάνο-

νται στο Τρίτο  

Παράρτημα. 

7Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7, επιτρέπεται η 

εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο σε υπήκοο 

κράτους μέλους που κατέχει: 

  
  

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο 

σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων 

εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο 

Τέταρτο Παράρτημα, και έχουν 

χορηγηθεί από κράτος μέλος, όταν 

πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία 

άρχισε πριν από την ένταξη του 

συγκεκριμένου κράτους μέλους    στην    

Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον 

συνοδεύεται από βεβαίωση που 

πιστοποιεί ότι ο πολίτης αυτός 

επιδόθηκε πραγματικά και νόμιμα στις 

σχετικές δραστηριότητες επί τρία 

τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη 

διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της χορηγήσεως της 

βεβαιώσεως· 
   
  

 

 

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους ιατρού που πιστοποιούν 

εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο 

έδαφος της πρώην Λαοκρατικής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και που 

δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των 

ελάχιστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως 

που προβλέπονται στο Τέταρτο 

Παράρτημα, εφόσον: 
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  (i) Πιστοποιούν εκπαίδευση που 

άρχισε πριν από τη γερμανική 

ενοποίηση· 
  

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο Παράρτημα. 

(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης 

των δραστηριοτήτων  ιατρού στο 

σύνολο του εδάφους της 

Γερμανίας με τους ίδιους όρους 

που ισχύουν για τους τίτλους που 

χορηγούνται από τις αρμόδιες 

γερμανικές αρχές και αναφέρο-

νται στο Τρίτο Παράρτημα· και 
  (iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που 

χορηγείται από τις αρμόδιες 

γερμανικές αρχές, με την οποία 

πιστοποιείται ότι ο εν λόγω 

πολίτης επιδόθηκε πραγματικά 

και νόμιμα στις εν λόγω 

δραστηριότητες στη Γερμανία 

τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα 

έτη κατά τη διάρκεια των πέντε 

ετών που προηγούνται της 

έκδοσης της βεβαίωσης·  
   
  

 

 

 
 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους ιατρικής που χορηγούνται από 

κράτος μέλος και δεν ανταποκρίνονται 

στις ονομασίες που περιλαμβάνονται 

για το εν λόγω κράτος μέλος στο 

Τρίτο Παράρτημα, εφόσον 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές 

ή οργανισμούς.  Το     πιστοποιητικό       

αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα 

διπλώματα,   πιστοποιητικά   ή   άλλοι 
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Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

         τίτλοι ιατρικής πιστοποιούν εκπαίδευση 

σύμφωνη με τις διατάξεις του Τέταρτου 

Παραρτήματος και ότι εξομοιούνται, 

από το κράτος μέλος που τα χορηγεί, 

προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλους τίτλους των οποίων οι 

ονομασίες περιέχονται στο Τρίτο 

Παράρτημα. 
  
  (δ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή 

των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 

1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της 

Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι 

τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με 

τα τσεχικά προσόντα στον τομέα της 

ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση 

στο ιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 

οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών 

ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού. 
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  (ε) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή 

των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 

20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της 

Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα 

αυτά έχουν στην επικράτειά της την 

ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά 

προσόντα στον τομέα της ιατρικής, 

όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό 

επάγγελμα και την άσκηση της 

ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το 

οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

πολίτες κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά 

και νομίμως την οικεία δραστηριότητα 

για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 
   
  (στ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή 

των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 

21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της 

Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα 

αυτά έχουν στην επικράτειά της την 

ίδια   νομική    ισχύ    με    τα    λετονικά  
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   προσόντα στον τομέα της ιατρικής, 

όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό 

επάγγελμα και την άσκηση της 

ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το 

οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

πολίτες κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά 

και νομίμως την οικεία δραστηριότητα 

για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνία έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 
   
  (ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν 

ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν 

από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι 

αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι 

τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με 

τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα 

της ιατρικής, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και 

την άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 

οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών  

ασκούν      στην      επικράτεια       της  
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   Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 
   
  (η) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, 

ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε 

στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από 

την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές 

της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά 

της την ίδια νομική ισχύ με τα 

σλοβακικά προσόντα στον τομέα της 

ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση 

στο ιατρικό επάγγελμα και την 

άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 

οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών 

ασκούν στην επικράτεια της 

Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 
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  (θ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, 

ή των οποίων η ιατρική εκπαίδευση 

άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από 

τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της 

Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά 

της την ίδια νομική ισχύ με τα 

σλοβενικά προσόντα στον τομέα της 

ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση 

στο ιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 

οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών 

ασκούν στην επικράτεια της 

Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού. 
  
 Χρήση 

επαγγελμα-

τικού τίτλου. 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

7Β. Πολίτης κράτους μέλους, εγγεγραμμένος 

ως ιατρός στο Ιατρικό Μητρώο δυνάμει του 

άρθρου 7 ή ασκών προσωρινά την ιατρική στη 

Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α, κατέχων 

τίτλο ιατρικής ειδικότητας που αναγνωρίζεται 

από το Ιατρικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 

23 και των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα)   

Κανονισμών  του 2003 και 2994, φέρει  τον  

επαγγελματικό  τίτλο του  ιατρού  ή/και  της 
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 Τρίτο: 

2.5.2003 

............. . 

ιατρικής  του  ειδικότητας κατά την άσκηση του 

επαγγέλματός του στη Δημοκρατία και κάνει 

χρήση της συντμήσεώς του.  
  
 Χρήση 

ακαδημαϊκού 

τίτλου. 

7Γ.-(1) Πολίτης κράτους μέλους εγγεγραμμέ-

νος στο Ιατρικό Μητρώο, δύναται να 

χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς 

και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του 

κράτους μέλους από όπου πήρε αυτό τον τίτλο.  

Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος 

πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον 

τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να 

αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει 

χορηγήσει. 
  
        (2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους 

μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να 

δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο 

που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική 

εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον 

κάτοχό του, το Ιατρικό Συμβούλιο μπορεί να 

επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη 

χρησιμοποίηση του τίτλου εκπαίδευσης, του 

κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με 

κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το 

Ιατρικό Συμβούλιο. 
   
 Ανταλλαγή 

πληροφοριών 

μεταξύ κρατών 

μελών. 

7Δ.-(1) Το Ιατρικό Συμβούλιο, σε περίπτωση 

που πολίτης της Δημοκρατίας ή ιατρός 

εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Μητρώο κάνει 

αίτηση για εγγραφή ως ιατρός σε άλλο κράτος 

μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία 

σχετικά   με   το    ήθος  ή  την   εντιμότητα   του  
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  ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει 

στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες 

ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις 

κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού 

χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του 

ενδιαφερομένου,  καθώς και για τις ποινικές 

κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 
  
       (2) Όταν το Ιατρικό Συμβούλιο ενημερωθεί 

από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 

για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που 

συνέβησαν εκτός του εδάφους του κράτους 

αυτού, πριν την εγκατάσταση του 

ενδιαφερομένου σ’ αυτό και τα οποία μπορούν 

να έχουν συνέπειες στην άσκηση του ιατρικού 

επαγγέλματος, εξετάζει τα γεγονότα αυτά και 

αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις 

βεβαιώσεις που έχει εκδώσει εφόσον είναι 

δυνατόν εντός τριών μηνών.  
  
       (3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για 

εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους 

μέλους, το Ιατρικό Συμβούλιο λάβει γνώση 

σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα 

οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας,  πριν 

την   εγκατάσταση   του   στη   Δημοκρατία   και 

μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος, ενημερώνει σχετικά και 

ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος 

καταγωγής ή προέλευσης.  Η διαδικασία για 

την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη 

απάντησης από το κράτος μέλος  καταγωγής  ή 
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  προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών.  Η 

προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 7 αναστέλλεται σε περίπτωση 

εφαρμογής του παρόντος εδαφίου. 
   
       (4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 

μεταξύ του Ιατρικού Συμβουλίου και των 

αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι 

απόρρητες.». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 10Α. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 10Α: 

  
 «Προσωρινή 

παροχή 

υπηρεσιών 

από πολίτη  

κράτους 

μέλους. 

10Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, ιατρός πολίτης κράτους 

μέλους, που δεν είναι εγκατεστημένος στη 

Δημοκρατία, δικαιούται να ασκεί την ιατρική 

προσωρινά στη Δημοκρατία χωρίς εγγραφή 

στο Ιατρικό Μητρώο με την υποβολή αίτησης 

που συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 

υποβάλλονται μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσής τους: 
   
  (α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του 

κράτους μέλους καταγωγής ή 

προέλευσης   ότι    ο    ενδιαφερόμενος 

ιατρός ασκεί νόμιμα την ιατρική στο 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται 

επαγγελματικά εγκατεστημένος· 
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Τρίτο Παράρτημα. 

 (β) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του 

κράτους μέλους όπου ο 

ενδιαφερόμενος ιατρός βρίσκεται 

επαγγελματικά εγκατεστημένος ότι 

κατέχει ένα από τα διπλώματα, πτυχία, 

πιστοποιητικά ή τίτλους που 

αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα: 

  
           Νοείται ότι το Ιατρικό Συμβούλιο 

δύναται, όπου υπάρχουν δικαιολογημέ-

νες αμφιβολίες, να ζητεί από το κράτος 

μέλος καταγωγής ή προέλευσης του 

ενδιαφερόμενου βεβαίωση της γνησιό-

τητας των διπλωμάτων ή πιστοποιη-

τικών ή  τίτλων  ή  βεβαιώσεων  ή  των 

τίτλων ειδικεύσεων του ενδιαφερόμε-

νου για παροχή προσωρινά ιατρικών 

υπηρεσιών. 
  
        (2) Όταν η παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

συνεπάγεται και προσωρινή διαμονή στη 

Δημοκρατία, η αίτηση του ενδιαφερόμενου 

πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση για το 

είδος των υπηρεσιών, τον τόπο και την χρονική 

διάρκεια των υπηρεσιών που θα παράσχει.  Σε 

επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση αυτή 

δύναται να γίνει εντός επτά ημερών μετά την 

παροχή των υπηρεσιών. 
   
        (3) Βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών και 

δικαιολογητικών, χορηγείται από το Ιατρικό 

Συμβούλιο προσωρινή άδεια παροχής 

υπηρεσιών χωρίς εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο  
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  που συνεπάγεται την προσωρινή παραμονή 

του ενδιαφερόμενου στη Δημοκρατία. Το 

Ιατρικό Συμβούλιο  καταχωρεί τα ονόματα των 

ιατρών που παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες 

στο αρχείο ιατρών παρεχόντων υπηρεσίες. 
  
        (4) Ιατρός, πολίτης κράτους μέλους που 

παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται 

στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία 

πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή 

διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται 

να εγγράφεται ή να συμμετέχει ως μέλος στους 

τοπικούς ή άλλους ιατρικούς συλλόγους.» 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των 

ακόλουθων νέων άρθρων, μετά το άρθρο 28: 

   
 «Εξουσία 

Υπουργού για  

τροποποίηση 

Παραρτημάτων. 

29. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα 

του παρόντος Νόμου. 
  
 Μεταβατική 

διάταξη. 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, 

πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο 

πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη 

διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος 

πανεπιστημιακού τίτλου ιατρικής ή άλλου 

ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο 

Τρίτο Παράρτημα, αλλά αναγνωριζόταν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο  πριν την  έναρξη ισχύος  
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του παρόντος Νόμου,  δύναται να  εγγραφεί ως 

ιατρός, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις του άρθρου 7.  Η διάταξη αυτή 

θα ισχύει για περίοδο έξι ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος Νόμου. 
  
 Κατάργηση. 

66(Ι) του  

1995. 

31. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1995 καταργείται.». 

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

Παραρτημάτων. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των 

ακόλουθων Παραρτημάτων, μετά το Δεύτερο Παράρτημα: 
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«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Άρθρα 7, 7Α, 10Α, 30) 

 
Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής 

 
 
 
Το Ιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλους τίτλους ιατρικής για εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο: 
 
 
 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 
τίτλο 

 
Αυστρία 
 

 
1. Urkunde uber die Verleihung 

des akademischen Grades 
Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr. 
Med.univ.) 

2. Diplom uber die spezifische 
Ausbildung zum Arzt fur 
Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

 

 
1. Medizinische Fakultat einer 

Universitat 
2. Osterrechische Arztekammer 

 

 
Βέλγιο 
 
 
 
 

 
- Diploma van arts 
- Diplome de dcteur en 
medecine 

 
1. De universiteiten/les 

universites 
2. De bevoegde 

Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap/le 
Jury competent d' 
enseignement de la 
Communaute francaise 

 

 
Γαλλία 
 
 

 
Diplome d'Etat de docteur en 
medecine 

 
Universites 

 

 
Γερμανία 
 
 
 

 
1. Zeugnis uber die Arztliche 

Prufung 
2. Zeugnis uber die Arztliche 

Staatsprufung und Zeugnis 
uber die Vorbereitungszeit 
als Medizinalassistent, 
soweit diese nach den 
deutschen 
Rechtsvorschriften noch fur 
den Abschluss der arztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

 
Zustandige Behorden 

 
1. Bescheinigung uber die 

Ableistung der Tatigkeit als Arzt 
im Praktikum 

2. ____ 

 
Δανία 
 
 
 
 
 
 

 
Bevis for bestaet 
laegevidenskabelig 
embedseksamen 

 
Medicinsk universitetsfakultet 

 
1. Autorisation som laege, udstedt 

af Sundhedsstyrelsen og 
2. Tilladelse til selvstaendigt virke 

som laege (dokumentation for 
gennemfort praktisk 
uddannelde), udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 

 
Ελλάδα 
 
 
 

 
Πτυχίο Ιατρικής 

 
1. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
2. Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστημίου 
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Εσθονία Diplom arstiteaduses õppekava 
läbimise kohta 

Tartu Ülikool”  

 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 
Primary qualification 
 
 
 
 

 
Competent examining body 

 
Certificate of experience 

 
Ιρλανδία 
 

 
Primary qualification 

 
Competent examining body 

 
Certificate of experience 

 
Ισπανία 
 
 

 
Titulo de Licenciado en Medicina 
y Cirugia 

 
Ministerio de Educacion y Cultura / 
El rector de una Universidad 

 

 
Ιταλία 
 

 
Diploma di laurea in medicina e 
chirurgia 

 
Universita 

 
Diploma di abilitazione all'esercizio 
della medicina e chirurgia 

 
Λετονία 

 
ārsta diploms 

 
Universitātes tipa augstskola 

 

 
Λιθουανία 

 
Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
kvalifikaciją 

 
Universitetas 

 
Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą medicinos 
gydytojo profesinę kvalifikaciją” 

 
Λουξεμβούργο 
 

 
Diplome d'Etat de docteur en 
medecine, chirurgie et 
accouchements 

 
Jury d'examen d'Etat 

 
Cerificat de stage 
 
 

 
Μάλτα 

 
Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-
Kirurġija 

 
Universita` ta' Malta 

 
Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ 
mill-Kunsill Mediku 

 
 
Ολλανδία 
 

 
 
Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

 
 
Faculteit Geneeskunde 

 

 
Ουγγαρία 

 
Általános orvos oklevél (doctor 
medicinae universae, abbrev.: dr. 
med. univ.) 

 
Egyetem 

 

 
Πολωνία 

 
Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku lekarskim z 
tytułem lekarza 

 
1.Akademia Medyczna, 
2. Uniwersytet Medyczny, 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
Lekarski Egzamin Państwowy 

 
Πορτογαλλία 

 
Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

 
Universidades 
 
 

 
Diploma comprovativo da conclusao 
do internato geral emitido pelo 
Ministerlo da Saude 

 
Σλοβακία 

 
Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu doktor 
medicíny (MUDr.) 

Vysoká škola  

 
Σλοβενία 

 
Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov doktor medicine / 
doktorica medicine 

 
Univerza 

 

 
Σουηδία 
 

 
Lakarexamen 

 
Universitet 

 
Bevis om praktisk utbildning som 
utfardas av socialstryrelsen  
 

Τσεχική 
Δημοκρατία 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu všeobecné 
lékařství (doktor medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v 
České republice 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

 
Φινλανδία 
 

 
Laaketieteen lisensiaatin tutkinto / 
medicine licentiatexamen 

 
1. Helsingin yliopisto / 

Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 
5. Turun yliopisto 

 
Todistus laakarin 
perusterveydenhuollon 
lisakoulutuksesta / examensbevis 
om tillaggsutbildning for lakare inom 
primarvarden 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 7, 7Α) 
 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής που αναφέρονται 

στο Τρίτο Παράρτημα, για να εξασφαλίσουν στον κάτοχό τους εγγραφή 

στο Ιατρικό Μητρώο, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της 

εκπαίδευσης του: 

 
(i) Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται 

η ιατρική, καθώς και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστημονικές 

μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των 

βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς 

διαπιστωμένων γεγονότων και της αναλύσεως των δεδομένων· 

 
(ii) Προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως των λειτουργιών και 

της συμπεριφοράς του ανθρωπίνου οργανισμού υγιούς ή 

ασθενούς, καθώς και των σχέσεων μεταξύ της καταστάσεως της 

υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος του· 

 
(iii) Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής 

πρακτικής που να του παρέχουν συνεκτική εικόνα των 

σωματικών και διανοητικών ασθενειών, της προληπτικής 

ιατρικής, της διαγνωστικής και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς 

και της αναπαραγωγής του ανθρώπου· 

 
(iv) Προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε 

νοσοκομεία. 

 
2. Η συνολική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι έτη ή 5,500 

ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας σε πανεπιστήμιο ή υπό την 

εποπτεία πανεπιστημίου,  εκτός των περιπτώσεων προσώπων που 

άρχισαν τις σπουδές τους πριν την 01/01/1972 των οποίων η ιατρική 

εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση 6 μηνών 
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πανεπιστημιακού επιπέδου, πραγματοποιούμενη κατά πλήρη 

απασχόληση υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών.». 
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Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
  
        (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν 

πολίτες κρατών μελών τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που 

θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
  

 
 
 
 

 

Δ25γ/ΕΕ/ΜΚ/τρ.νμ.εγγραφής ιατρών.030305/14α/ΠΓΠ 
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