
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  

 «Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 

σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο συμπληρώνει την 

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ» (EE L 209 της 24/7/1992 σ.25), 
  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  

Τίτλος.  

 

 

74(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Ιατρικών 

Επισκεπτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί  Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο του 

2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί  Ιατρικών Επισκεπτών Νόμοι του 2002 και 2003.  
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική θέση των ακόλουθων 

νέων ορισμών: 
  

 ««κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία και δεν 

περιλαμβάνει τη Δημοκρατία· 
  

 «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει 

τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 

υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις 
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Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993 και όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του εδάφίου (1) του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

τη λέξη «Κύπρο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή είναι 

υπήκοος κράτους μέλους».  
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων 

«ένα μήνα» (2η γραμμή) με τις λέξεις «τέσσερις 

μήνες»· 
  

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 
  

  

 

 

 

 
 
 
121(Ι) του 2003. 

«(6) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από 

πολίτες κρατών μελών, οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων 

των διατάξεων του περί Δευτέρου Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2003». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

5. Το  εδάφιο (3) του άρθρου 11 του βασικού νόμου 

καταργείται. 

  

Έναρξη  

ισχύος. 
6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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