
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 109 της 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρου 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντ ιπρο

σώπων ψηφισθείς περί 'Εγγραφής Ι α τ ρ ώ ν (Τροποποιητικός άρ. 2) Νόμος, 1961, 
το κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί , εκδίδετα ι ύπό τοϋ Προέδρου και τοϋ 
'Αντ ιπροέδρου της Δημοκρατ ίας δια δημοσιεύσεως είς την 'Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 53 τοϋ 1961 

Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Ο Ν ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ 
Ν Ο Μ Ο Ν . 

Ή Βουλή τών 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 
Ι . Ό παρών νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής ' Ιατρών Συ^ητικ·^ 

(Τροποποιητ ικός άρ. 2) Νόμος, 1961, και θά άναγ ινώσκητα ι όμοϋ
 τ ί τλο<

ί 
μετά τοϋ περί 'Εγγραφής Ι α τ ρ ώ ν Νόμου (εν το ις εφεξής αναφερομένου 3utoG^959 
ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. 'Αντ ικαθ ίσταντα ι εν τω βασικώ Νόμω : Ίροιιο^ >>:, 
(α) Α ϊ λέξεις «Κυβερνήτης» και «Κυβερνήτης εν Συμβουλίω» όπου oi^iw 

δήποτε συναντώντα ι διά τών λέξεων «Ύπουρν ικόν Συι ιβού
 Sc to lK

"" . 
. '

 J ι ι r r Νόμου οικ 
λιον»  . 

(//) ΑΊ λέξεις «Κύπρος» και «Απο ικ ία» οπουδήποτε συναντώνται κατσοτάοκκ; 
διά της λέξεως « Ή Δημοκρατία». ώρ<σμέν«ν 

()·) ΑΙ λέξεις "Supreme C o u r t " οπουδήποτε συναντώντα ι διά
 dK<

'
>pac£OV 

τών λέξεων « Ά ν ώ τ α τ ο ν Δικαστήριον». 

3. Το άρθρον 2 τοϋ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος καταργε ί τα ι Λι·τ.*..«·< 
και αντ ικαθ ίστατα ι διά τοϋ ακολούθου : οταοις too 
^Ερμηνεία. 2. Έν τ ω παρόντι νόμω, έκτος εάν εκ τοϋ κεηιένου

 a
oQpoo2 

προκύπτη άλλως— 
«Δημοκρατία» σημαίνε ι τήν Δημοκρατ ίαν της Κύπρου» 
«Διο ικητ ικός Λειτουργός» σημαίνε ι τον Διο ικητ ικόν Λε ι 

τουργόν τοϋ 'Υπουργείου 'Υγε ίας και περιλαμβάνει πάν 
πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ύπό τοϋ 'Υπουργ ικού Συμ

βουλίου γεν ικώς ή ε ιδ ικώς διά πάντας ή τ ινας τών σκοπών 
τοϋ παρόντος νόμου



«"Εφορος» σημαίνει τό πρόσωπον το διορισθέν ύπό τοϋ 
"Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως εις τήν Έπί

σημον 'Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας Ίνα άσκή τά καθήκοντα 
τοϋ 'Εφόρου διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος νόμου· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Υ γ ε ί α ς 

ν,.ου 
Ότου. 

(407) 
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Τροποποίη-

σις τοΰ 
άρθρου 3 
τοΰ βασικο ί 
Νόμου. 

Ι ροποπο
1
'
1


σις τοΰ 
άρθρου Λ 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποττού)

σις τοΰ 
άρθρου 5 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

' Αυτ ικατά

στασις τοΰ 
άρθρου 7 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Λ Προσόντα 
κα ι προ

αι ια ι τούμενα 
έγγραφης. 

4. Τό άρθρον 3 τοΰ βασικοΰ Νόμρυ δια τού παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως :

((ή δια της αντικαταστάσεως τής λέξεως «Διευθυντής» δπου αϋτη 
συναντάται δια τών λέξεων «Διοικητικός Λειτουργός» 

(/>') δια της αντικαταστάσεως των ύπεδαφίων (α), ((Ι) και (γ) τοΰ 
εδαφίου (Ι) διά τών ακολούθων:— 
«(a) ό Διοικητικός Λειτουργός, εξ επαγγέλματος, 
(//) ό Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός και έτερος Ιατρικός 

Λειτουργός διοριζόμενοι ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, 

(γ) τεσσάρων εγγεγραμμένων ιδιωτικών πρακτήρων Ιατρών 
διοριζομένων υπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου». 

5. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 4 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως της λέξεως «Διευθυντής» 
(γραμμή 3) διά τών λέξεων «Διοικητικός Λειτουργός». 

6. Τό άρθρον 5 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων « Ό Διευθυντής θά είναι ό "Εφορος 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου» (γραμμαί Ι και 2), διά τών λέξεων « Ό 
Έφορος». 

7. Τό άρθρον 7 του βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται 
και υποκαθίσταται άντ* αύτοϋ τό άκόλουθον :— 

7.—(Ι) Τηρουμένου του άρθρου 8, πάν πρόσωπον 
δικαιούται νά εγγραφή ώς πρακτήρ ιατρός, τό όποιον 
Ικανοποιεί τό Ίατρικόν Συμβουλιον δτι ούτος— 

(α) έχει συμπληρώσει τό είκοστόν πρώτον έτος τής 
ηλικίας του, 

(β) είναι πρόσωπον καλοΰ χαράκτηρος, 
()') δεν έχει άποστερηθή τής πρακτικής ένασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος του άλλαχοϋ, δι* άνοί
κειον επαγγελματική ν συμπεριφοράν, διαπιστου
μένην ύπό τοΰ Ιατρικού Συμβουλίου ώς τοιαύτην, 
και δτι, ων πολίτης τής Δημοκρατίας— 

(ΐ) είναι κάτοχος αδείας, πτυχίου ή διπλώματος 
παραχωρηθέντος ύπό οιουδήποτε Πανεπι
στημίου, Κολλεγίου ή Ιατρικής Σχολής, ώς 
διά Διατάγματος του 'Υπουργικού Συμβου
λίου ήθελε δηλωθή δτι είναι άνεγνωρισμένον 
προσόν διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος 
άρθρου, νοουμένου δτι τό Ύπουργικόν Συμ
βουλιον, πρίν ή προβή είς τοιαύτην δήλωσιν 
θά άκούη τάς απόψεις τοΰ "Ιατρικού Συμβου
λίου, και 

(ii) μετά τήν άπόκτησιν πτυχίου, ούτος έχει υπη
ρετήσει ώς εσωτερικός ιατρός εν τώ Γενικώ 
Νοσοκομείω Λευκωσίας διά περίοδον ούχι 
μικροτέραν τοϋ ενός έτους ή έχει παρακο
λουθήσει διά περίοδον ουχί μικροτέραν τοΰ 
ενός έτους, είς τοιαύτην χώραν άλλην ή τής 
Δημοκρατίας, και είς τοιούτο Νοσοκομεΐον, 
ώς ήθελεν εγκρίνει τό Ίατρικόν Συμβουλιον, 
κατά τήν διάρκειαν τής οποίας περιόδου 
πιστοποιείται προς ίκανοποίησιν τοΟ Συμβου
λίου δτι ήσχολεΐτο είς τήν Ίατρικήν, Χει
ρουργικήν ή Μαιευτικήν ή άλλον είδικόν 
κλάοον της Ιατρικής. 
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(2) Το Ύπουργ ικόν Συμβούλιον δύνατα ι , εις εξαιρετ ικός 
περιπτώσεις, τη συστάσει του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλ ίου, νά 
παραβλέψΐ] δια το προσόν της Ιθαγενε ίας το άναγραφό

. μενον εις το εδάφιον ( Ι ) .» . 
8. Τά άρθρα 8 καί 9 του βασικοϋ Νόμου δια τοϋ παρόντος καταρ

γούνται και το άρθρον 10 επαναριθμείται ώς άρθρον 8. 

9. Το άρθρον 10 (ήδη έπαναριθμηθέν άρθρον 8) τοϋ βασικοϋ Νόμου 
δια τοϋ παρόντος αντ ικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου :— 
«Εξουσίατοΰ 8. Το Ύπουργ ικόν Συμβούλιον δύναται , , τη συστάσε ι 
Υπουργικού T O Q ' Ιατρικού Συμβουλίου εϊς εξαιρετ ικός περιπτώσεις, νά 
νίαπαλΐάσση επιτρέπη την έγγραφήν ώς πρακτήρος ιατρικού προσώπου, 
ώρισμένων

 τ
° όποιον ών πολίτης της Δημοκρατ ίας της Κύπρου, 

προσόντων ε ίνα ι κάτοχος αδείας, πτυχίου η διπλώματος οιουδήποτε 
Πανεπιστημίου, Κολλεγίου ή Ι α τρ ι κής Σχολής, ήτ ις 
θεωρείται Οπό τοϋ 'Υπουργ ικού Συμβουλίου δτ ι παρέχει 
επαρκή κατάλληλον ϊατρικήν κατάρτιστν, ε ί τε τό το ιοϋτο 
Πανεπιστήμιον, Κολλέγιον ή Ι α τ ρ ι κ ή Σχολή έχε ι δηλωθή 
ώς έχουσα ανεγνωρισμένα προσόντα ή δχ ι , δυνάμει τής 
παραγράφου (i) τοϋ ύπεδαφίου (γ) τοΰ εδαφίου ( Ι ) τοΰ 
άρθρου 7 και εάν ό κάτοχος τοιαύτης αδείας, πτυχίου ή 
διπλώματος πληροί ή δχ ι τά προσόντα τά εκτ ιθέμενα είς 
τήν παράγραφον (ii) τοϋ εδαφίου (γ) τοΰ ρηθέντος εδα

φίου.». 

10. Τό άρθρον Ι Ι τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος καταργε ί τα ι 
και τά ακόλουθα άρθρα 12 εως 30 επαναριθμούνται 927 αντ ιστο ίχως. 

Μ. Τό άρθρον 12 (νϋν έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 9) διά τοΰ παρόντος 
τροποποιε ίται ώς ακολούθως :— 

(α.) διά τής διαγραφής έξ αύτοΰ τής λέξεως «Διευθυντής» (γραμμή 5) 
και τής αντ ικαταστάσεως ταύτης διά τής λέξεως «Υπουργός»· 

(//) διά τής διαγραφής έξ αύτοΰ τής λέξεως «Διευθυντής» 
(γραμμή 10) καί τής αντ ικαταστάσεως ταύτης διά των λέξεων 
«Ίατρ ικόν Συμβούλιον»· 

(y) διά τής παρεμβολής εν αύτώ αμέσως μετά τήν λέξιν «νοσοκο

μεΐον» (γραμμή 7) τών λέξεων «ή είς νοσοκομεΐον ή ί δρυμα 
συντηρούμενον διά φιλανθρωπίας ή εκουσίων συνδρομών». 

12. Τό άρθρον 13 (έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 10) τοϋ βασικοϋ Νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιε ίτα ι ώς ακολούθως :— 

(α) διά τής αντ ικαταστάσεως τής λέξεως «Διευθυντής» (γραμμαι 2 
καί 12) διά τών λέξεων «Ίατρ ικόν Συμβούλιον»· 

(//) διά τής αντ ικαταστάσεως τής λέξεως «αύτοΰ» διά τής λέξεως 
«του». 

13. Τό άρθρον 14 (έπαναριθμηθέν ώς άρθρον I I ) τοϋ βασικού Νόμου 
διά τοΰ πΌρόντος καταργε ί τα ι καί αντ ικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : 
«Απαλλαγή I I . — ( Ι ) Πάς Ιατρικός λειτουργός τών "Ελληνικών ή 
tK της Τουρκ ικών στρατ ιωτ ικών αποσπασμάτων, ή του Στράτου, 
έγγραψ)κ T O Q Ναυτ ικού ή τής 'Εναερίου Δυνάμεως τοΰ Η ν ω μ έ ν ο υ 

Βασιλείου, τοΰ σταθμεύοντος εν τη Δημοκρατ ία καθ' δν 
χρόνον υπηρετεί μέ πλήρη μισθόν, καί πάντες ο ι χε ιρουργοί 
τών πλοίων, κατά τήν διάρκειαν τής εκτελέσεως τών 
καθηκόντων αυτών, θά δικα ιούντα ι νά ένασκώσι τήν 
ϊατρικήν, χωρίς έγγραφήν, μεταξύ τών μελών τών το ιούτων 
αποσπασμάτων, δυνάμεων, ή τοΰ πληρώματος τοΰ πλοίου 
καί τών επιβατών. 

Τά άρθρα 8 
κ α ί 9 τοϋ 
βασικού 
Νόμου καταρ

γούνται. 
"Αντικατά

στασις τοΰ 
άρθρου 10 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου διά 
νέου άρθρου. 

Τό άρθρον 1 1 
τοΰ δασικού 
Νόμου καταρ

γ ε ί τ α ι . 

ΤροποποΙη

σις τοΰ 
άρθρου 1 2 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου. 

Ί 'ροτιοι ιοίη

σις τοΰ 
άρθρου 1 3 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου. 

Κατάρ

γησις τοΰ 
άρθρου 1 4 
τοΰ βασικοϋ 
Νόμου κα ί 
αντ ικατάστα

σις τούτου. 
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Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου ή 2κφρασις 
«'Ελληνικά ή Τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσματα» ση
μαίνει τά 'Ελληνικά και Τουρκικά αποσπάσματα τά προ
νοούμενα διά τοΰ άρθρου Ι του προσθέτου Πρωτοκόλλου 
άρ. Ι, της Συνθήκης Συμμαχίας μεταξύ της Δημοκρατίας 
της Κύπρου, τοΰ Βασιλείου της 'Ελλάδος καί της Δημοκρα
τίας της Τουρκίας, της υπογραφείσης έν Λευκωσία κατά 
την Ι6ην ήμέραν τοΰ Αύγουστου, I960. 

(2) Πάν πρόσωπον, το όποιον επισκέπτεται την Δημο
κρατίαν κατά πρόσκλησιν η παράκλησιν τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου ίνα έργασθη έν τη Δημοκρατία προς τό συμ
φέρον της δημοσίας υγείας, θά δικαιούται να ένασκη την 
ίατρικήν, χωρίς έγγραφήν, μόνον έν σχέσει προς την 
τοιαΰτην έργασίαν, διά τοιαύτην περίοδον καί ύπό τοιού
τους δρους, τους οποίους τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται νά έπιβάλη. 

(3) Πάν πρόσωπον διορισθέν ύπό ξένης Πολιτείας διά 
την Πρεσβείαν της ή εις τό Προξενείον εντός της Δημο
κρατίας ως ιατρικός ακόλουθος, θά δικαιούται νά ένασκη 
την ίατρικήν, άνευ έγγραφης, μεταξύ τοΰ προσωπικού 
της τοιαύτης Πρεσβείας ή Προξενείου.». 

'Λντικοαά
οτασις τοΰ 
εδαφίου ( 1 ) 
τοΰ άρθρου 1; 
τοΰ δασικοΰ 
Νόμου. 

14. Τό εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 15 (ήδη έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 12) 
τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται και υποκαθίσταται 
άντ' αύτοϋ τό άκόλουθον :— 

12.—(Ι) 'Εάν οιοσδήποτε εγγεγραμμένος πρακτήρ ιατρός 
καταδικασθή δι* οιονδήποτε αδίκημα τό όποιον κατά τήν 
γνώμην τοΰ Ιατρικού Συμβουλίου αποτελεί αδίκημα ηθικής 
αίσχρότητος ή εύρεθή, κατόπιν δεούσης έρεύνης ύπό τοΰ 
Ιατρικού Συμβουλίου, ένοχον ατιμωτικής ή έπονειδίστου 
διαγωγής ύπό οιανδήποτε έπαγγελματικήν έποψιν ή δτι έχει 
εξασφαλίσει έγγραφήν διά ψευδούς ή δολίας παραστάσεως, 
τό Ίατρικόν Συμβούλιον δύναται νά διάταξη δ π ω ς ό πρακτήρ 
ίατρός έπιτιμηθή ή δ π ω ς τό δνομα τούτου διαγραφή τοϋ 
Μητρώου ή όπως ούτος παύση άπό τοΰ νά έξασκή τό επάγ
γελμα του διά τοιαύτην περίοδον οίαν τούτο ήθελε θεωρήσει 
πρέπουσαν.» 

«.ΈξουσΙαι 
" Ιατρικού 
Συμβουλίου 
διά διεξαγω
γών έρεύνης 
&Γ ανοΐκειον 
συμττερι
φοράν. 

ΤροποποΙη
σις τοΰ 
άρθρου 20 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Άντικατά-

στασις τοΰ 
Λρθρου 21 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙη-

σις τοΰ 
άρθρου 25 -

τοΰ βασικοσ 
Ν6(ΐου. 

15. Τό άρθρον 20 (έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 17) τοϋ βασικού Νόμου 
διά του παρόντος τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως της λέξεως 
«"Εφορος» (γραμμή 4) διά των λέξεων «Ίατρικόν Συμβούλιον». 

16. Τό άρθρον 21 (έπαναριθμηθέν ώ ς άρθρον 18) τοΰ βασικού Νόμου 
διά τοΰ παρόντος καταργείται και υποκαθίσταται άντ* αύτοϋ τό άκό

λουθον :— 
«Διαγραφή 18. Είς ήν περίπτωσιν πρακτήρ Ίατρός μή ών πολίτης τής 
έκτου Δημοκρατίας έγκατέλειψεν ή θέλει μετά ταϋτα εγκατάλειψη 
Μητρώου Α ' Λ» » J.  Ι »ι T

J 

τοΰ ονόματος Τ ή ν Δημοκρατιαν άνευ προθέσεως επιστροφής, τό Ιατρικόν 
πρακτηρος Συμβούλιον δύναται κατά τήν κρίσιν του νά διαγράψη τό 
ΙατροΟ. δνομα αύτοϋ εκ του Μητρώου». 

17. Τ ό Αρθρον 25 (έπαναριθμηθέν ώ ς Αρθρον 22) διά του παρόντος 
τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «Διευθυντής» 
(γράμμα! 6 και 29) διά των λέξεων «Διοικητικός Δειτουργός». 


