
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:- 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιατρικών Επισκεπτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον   

περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος του 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος» και ο παρών Νόμος και ο βασικός 

νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμοι 

του 2002  και 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 A) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού του 

αριθμού «21» με τον αριθμό «20». και 

  

 B)  με την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος της 

επιφύλαξης της παραγράφου (ε) αυτού, την προσθήκη αμέσως 

μετά του διαζευκτικού μορίου «ή» και ακολούθως με την 

προσθήκη    της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  

 «(στ) (i)  είναι απόφοιτος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 

κλάδο ιατρικών επισκεπτών, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της οποίας έχει αξιολογηθεί –πιστοποιηθεί 

από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – 

Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΚΑΠ).  ή 

  

 (ii)  κατέχει πτυχίο, δίπλωμα ή άλλο ισοδύναμο προσόν, 

στον κλάδο ιατρικών επισκεπτών, το οποίο έχει τύχει 
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αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).   

 

 (iii) έχει θεωρητική κατάρτιση στην ιατρική ενημέρωση 

διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός.  

  

 (iv) έχει πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους.  

  

 (v)  επιτύχει σε εξετάσεις που καθορίζονται από τις 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας: 

  

        Νοείται ότι σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών 

είναι τριετούς διάρκειας οι διατάξεις των  υποπαραγράφων 

(iv) και  (v) δεν εφαρμόζονται.». 

  

 Γ)  Με την αρίθμηση σε εδάφιο (2) του κειμένου του εδαφίου (1) 

αυτού το οποίο αρχίζει με τη φράση «Κάθε αίτηση»  και τελειώνει 

με τη φράση «εμπρόθεσμα.».  

 
 
 
 
 
ΑΠ/ΓΧ 
23.02.045.2004.11.11.04 
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