
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ  

 
  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 

66(Ι) του 1995 

112(Ι) του 1996 

102(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2009. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Γιατρών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εγγραφής Γιατρών 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 ένθεση σε αυτό, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 

  
  «“Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου” σημαίνει το συμβούλιο που 

καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου· 
  
  “Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Ιατρικού Συμβουλίου που ιδρύεται δυνάμει 

του άρθρου 3Α του παρόντος Νόμου·». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

3.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α: 
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άρθρου 3Α.  

   
 «Δημιουργία 

Ταμείου Ιατρικού 

Συμβουλίου. 

3Α.- (1) Το Ιατρικό Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την 

επωνυμία «Ταμείο Ιατρικού Συμβουλίου», στο οποίο 

κατατίθενται υποχρεωτικά - 
   
  (α) όλα τα τέλη εγγραφής πρόσθετων προσόντων 

που αποκτούνται δυνάμει του άρθρου 17∙ 
   
  (β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Ιατρικό 

Συμβούλιο∙ 
   
  (γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά 

στοιχεία του Ιατρικού Συμβουλίου. 
   
        (2)  Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική 

διαχείριση του Ιατρικού Συμβουλίου και ελέγχεται από 

λογιστή εγκεκριμένο από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου. 
   
        (3)  Όλα τα έξοδα λειτουργίας του Ιατρικού Συμβουλίου 

δύνανται να πληρώνονται από το Ταμείο.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

4.   Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «είκοσι λιρών» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις 

και τον αριθμό «τριακοσίων ευρώ (€300)». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5.   Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

από την επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, των λέξεων «πέντε λιρών» (πρώτη 

γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό «πενήντα ευρώ (€50)». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

6.   Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

από αυτό των λέξεων «χωρίς καταβολή οποιουδήποτε τέλους» (έκτη 

γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό «με την καταβολή τέλους διακοσίων 

ευρώ (€200)».  
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 23Α και 

23Β. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 23 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 23Α και 23Β: 

  
 «Συμβούλιο 

Ιατρικής 

Εκπαίδευσης 

Κύπρου. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Έβδομο:  

4.9.1987       

14.1.2011. 

23Α.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής της διμερούς Συμφωνίας 

μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα 

της Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα του Άρθρου 2 της εν 

λόγω Συμφωνίας, καθιδρύεται Συμβούλιο Ιατρικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου, τα μέλη του οποίου είναι τα 

ακόλουθα:  

  
  (α)  Εγγεγραμμένος πρακτήρας ιατρός εγνωσμένου 

κύρους και ήθους με εμπειρία στα ιατρικά θέματα 

και ιδιαίτερα την ιατρική εκπαίδευση, ως 

πρόεδρος· 

  
  (β)  ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ως αναπληρωτής 

πρόεδρος· 
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  (γ)  δύο καθηγητές ιατρικής σχολής από ελληνικά 

πανεπιστήμια, οι οποίοι προέρχονται, ο ένας από 

τον ευρύτερο τομέα της παθολογίας και ο άλλος 

από τον ευρύτερο τομέα της χειρουργικής, από 

τους οποίους ο ένας, ως αντιπρόεδρος· 

  
  (δ)  ένας διευθυντής των αναγνωρισμένων για 

σκοπούς ειδίκευσης κλινικών, ο οποίος 

προέρχεται είτε από τον τομέα της παθολογίας 

είτε από τον τομέα της χειρουργικής είτε από τον 

εργαστηριακό τομέα·  

  
  (ε)  ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου· και 

  
 (στ) ένας εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού 

Συλλόγου. 

  

 (2) Στο Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου 

μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος των 

ειδικευόμενων ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται μετά από 

εκλογές που διεξάγονται μεταξύ τους. 

  

 (3) Τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει των 

παραγράφων (α), (γ) και (δ) του εδαφίου (1), επιλέγονται 

από τον Υπουργό με βάση την ενεργό συμμετοχή τους σε 

προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης. 
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 (4) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Ιατρικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου διορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο για πενταετή εκάστοτε θητεία.  

  

 (5) Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του 

προέδρου ή άλλων μελών του Συμβουλίου Ιατρικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου, διορίζεται άλλο πρόσωπο στη θέση 

του για το υπόλοιπο της θητείας του. 

  

 (6) Το Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου 

συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και βρίσκεται 

σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη σχετική συνεδρία 

τέσσερα (4) από τα μέλη του, περιλαμβανομένων σε αυτά 

του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου ή του 

αντιπροέδρου. 

  

 (7) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ιατρικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου λαμβάνονται με πλειοψηφία, στην 

οποία περιλαμβάνεται και η ψήφος του προέδρου ή του 

αναπληρωτή προέδρου, καθώς και η ψήφος του 

αντιπροέδρου.  

  

 (8) Στον πρόεδρο και στα μη κυβερνητικά μέλη του 

Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου δυνατό να 

παρέχεται τιμητική αμοιβή (honorarium) ή και έξοδα 

παραστάσεως, όπως ήθελε καθορισθεί με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 
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 (9) Ο Υπουργός μεριμνά όπως παρέχεται στο 

Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου η αναγκαία 

διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. 

  

 Αρμοδιότητες 

Συμβουλίου Ιατρικής 

Εκπαίδευσης 

Κύπρου. 

23Β.-(1) Το Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου έχει 

τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

  

  (α)  Διαμορφώνει και οργανώνει το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ιατρών που ακολουθείται σε 

αναγνωρισμένες κλινικές· 

  

  (β) εποπτεύει ή/και ελέγχει το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ιατρών· 

  

  (γ) αποφασίζει προκαταρκτικά σχετικά με την 

καταλληλότητα μιας κλινικής για ειδίκευση 

ιατρών· 

  

  (δ) αξιολογεί και ελέγχει την ποιότητα της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης στις 

αναγνωρισμένες κλινικές, σε πλήρη 

συνάρτηση με τους Κανονισμούς του 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Ελλάδος· 

  

  (ε)  αποφασίζει για τις αρμοδιότητες και τις 

υποχρεώσεις του διευθυντή  αναγνωρισμένης 

κλινικής ή  εργαστηρίου σε σχέση με την 
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εκπαίδευση των ειδικευομένων· 

  

  (στ)  εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, σε 

περίπτωση πλημμελούς εκπαίδευσης των 

ειδικευομένων, τη λήψη μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής της 

παροχής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένη 

κλινική, αφού ληφθούν μέτρα για την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των 

ειδικευομένων στην κλινική αυτή. 

  

   (2) Η προκαταρκτική απόφαση του Συμβουλίου 

Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου για την καταλληλότητα 

των κλινικών δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) διαβιβάζεται, μέσω του Υπουργείου Υγείας, στις 

αρμόδιες ελληνικές αρχές για λήψη τελικής απόφασης.». 

 

 

 
Αρ. Φακ.:   23.01.052.204-2001 

 23.01.052.205-2011 

 

ΔΠ/ΝΑ 

 

 

 

 

 


