
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 
 

 Για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσης με το άρθρο 2 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L206, 

31.7.2001, σ.1. 

«Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 14ης Μαΐου που τροποποιεί τις οδηγίες 

89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα 

γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 

προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 

78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 

80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 

85/433/ΕΟΚ και 93/19/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το 

επάγγελμα του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, 

του οδοντίατρου, του κτηνίατρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, 

του φαρμακοποιού και του ιατρού»,  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

121(Ι) του 2003. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δεύτερου 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί του Δεύτερου Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί του Δεύτερου Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμοι του 2003 και 2005.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 
2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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βασικού νόμου. αντικατάσταση του κόμματος και του συνδέσμου «ή» στο 

τέλος της  υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) με άνω και κάτω τελεία, και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
       «Νοείται ότι, η πρακτική άσκηση προσαρμογής και η 

δοκιμασία επάρκειας δεν απαιτούνται παρά μόνο εάν 

εξακριβωθεί ότι οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από 

την επαγγελματική πείρα του δεν είναι ικανές να 

καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά 

που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, ή». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) με άνω 

και κάτω τελεία, και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
       «Νοείται ότι, η πρακτική άσκηση προσαρμογής και η 

δοκιμασία επάρκειας δεν απαιτούνται παρά μόνο εάν 

εξακριβωθεί ότι οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από 

την επαγγελματική πείρα του δεν είναι ικανές να 

καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά 

μεταξύ του διπλώματος και του πιστοποιητικού.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(α) με άνω και κάτω τελεία, και την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 
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       «Νοείται ότι, η πρακτική άσκηση προσαρμογής και η 

δοκιμασία επάρκειας δεν απαιτούνται παρά μόνο εάν 

εξακριβωθεί ότι οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από 

την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, 

πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που 

αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.». 
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

/ΜΓ 
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