
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ
β Άρ. 571 της 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμος του 

1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έιτίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος 1.-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται. ώς ό περί 'Ιατρών Συνοπτικός 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμος τοΰ 1967. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου ηροκύ- Έρμψεία. 
πτη διάφορος έννοια— 

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντή ν του 
'Υπουργείου Υγείας' 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας· 

«Επιτροπή» σημαίνει Έπιτροπήν Τοπικού 'Ιατρικού Συλλόγου 
έκλεγεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 8' 

«Ιατρός» σημαίνει πρόσωπον έγγεγραμμένον συμφώνως ταΐς 
διατάξεσι του περί 'Εγγραφής 'Ιατρών Νόμου' Κεφ. 250 

«Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος» περιλαμβάνει απαντάς τους οη^ιοίπ 
ιατρούς της Δημοκρατίας' 53^01961. 

«Συμβούλων» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 12 καθιδρυόμε
νον Συμβούλιον* 

«Ταμεΐον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 15 καθιδρυόμενον 
Ταμεΐον Συντάξεων 'Ιατρών' 

«Τοπικός 'Ιατρικός Σύλλογος» περιλαμβάνει απαντάς τους ια
τρούς επαρχίας τινός' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας. 
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(2) 01 έν τω παρόντι Νόμω μή καθορισθέντες άλλως δροι, κέ-
κτηνται, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια, την 

Κεφ. 250 ύπό των διατάξεων τοΰ περί Έγγραφης 'Ιατρών Νόμου άποδοθεΐ-
30τοΰ1959 σ α ν α υ τ ο ΐ ς gyVOiav. 
30τοΰ1961 ^ 
5 3 τ ο 0 1 9 6 1 · Μέρος ΙΙ.-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Πειθαρχικόν 3.—(1) Συνιστάται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς άσκησιν, τη-
Συμβούλιον. ρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των μή συγκρου-
Κεφ. 250 ομένων προς ταύτας διατάξεων του περί Έγγραφης Ιατρών Νόμου, 
30τοϋΐ959 έλεγχου και πειθαρχικής εξουσίας έπι ιατρών. 
53τοθΐ96ΐ. (2) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον σύγκειται έκ του Προέδρου του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενός Δικηγόρου τής Δημοκρα
τίας οριζομένου ύπό του Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας, του 
Γενικού Διευθυντού και του Διευθυντού ως "ex officio" μελών, και έκ 
τριών Ιατρών, έξ ών οι δύο δέον νά έχωσιν ασκήσει τό Ιατρικόν επάγ
γελμα έπί δεκαπενταετίαν τουλάχιστον, εκλεγομένων άνά τριετίαν 
ύπό τής τακτικής γενικής συνελεύσεως τοΰ Παγκυπρίου 'Ιατρικού 
Συλλόγου, ώς αιρετών μελών : 

Νοείται δτι έάν ό Γενικός Διευθυντής δέν ει ναι Ιατρός, οδτος δέν 
αποτελεί μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου άλλ' ορίζεται άντ' 
αύτοΰ, ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, 'Ιατρικός Λειτουργός ώς 
μέλος τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου : 

Νοείται περαιτέρω δτι δταν τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον έξετάζη 
ύπόθεσιν εναντίον Κυβερνητικού 'ιατρού και ή κατηγορούσα αρχή 
είναι ό 'Υπουργός ή ή 'Ιατρική Υπηρεσία, ό Γενικός Διευθυντής καί 
ό Διευθυντής δέν θά παρακάθηνται είς τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
αλλά θά αντικαθίστανται ύπό δύο Ιατρών μή σχετιζομένων με τήν ύπό 
έκδίκασιν ύπόθεσιν καί διοριζομένων ύπό του Υπουργικού Συμβου
λίου. 

(3) Ή θητεία τών αιρετών μελών είναι τριετής, ταύτα δε άσκουσι 
1 τό λειτούργημα αυτών μέχρι τής εκλογής νέων αιρετών μελών : 

Νοείται δτι παν αίρετόν μέλος οδτινος ή περίοδος τής θητείας έχει 
λήξει θά έξακολουθή νά άσκή τό λειτούργημα αυτού προς τόν σκο
πόν τής συμπληρώσεως οιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας, άρξα
μένης πρό τής λήξεως τής θητείας αύτου. 

(4) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εΐναι ό Πρόεδρος του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, έν περιπτώσει δέ απουσίας ή 
άνικανότητος αυτού καθήκοντα Προέδρου τοΰ Πειθαρχικού Συμβου
λίου ασκεί ό ύπό τοΰ Γενικού ΕΙσαγγελέως τής Δημοκρατίας οριζό
μενος Δικηγόρος τής Δημοκρατίας. 

(5) Άπαρτίαν συνιστώσι πέντε τουλάχιστον μέλη τοΰ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου είς ό: δέον νά συμπεριλαμβάνεται ό Πρόεδρος του Πει
θαρχικού Συμβουλίου ή, έν περιπτώσει απουσίας ή άνικανότητος τοΰ 
Προέδρου, ό έκτελών καθήκοντα Προέδρου τοΰ Πειθαρχικού Συμβου
λίου Δικηγόρος τής Δημοκρατίας. ζ 

(6) Αϊ αποφάσεις τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφίαν καί έν περιπτώσει ισοψηφίας ό Πρόεδρος τής συνεδριά
σεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον : 

Νοείται δτι ή γνώμη τοΰ Προέδρου ώς προς οιονδήποτε κατά τήν 
κρίσιν αύτοΰ νομικόν σημεΐον έγειρόμενον κατά τήν πειθαρχικήν δια
δικασίαν είναι δεσμευτική διά τά άλλα μέλη τοΰ Πειθαρχικού Συμ
βουλίου. 

Πειθαρχικά 4.—(1) Έάν ιατρός καταδικασθή ύπό Δικαστηρίου δι' οιονδήποτε 
μέτρα. αδίκημα τό όποιον, κατά τήν κρίσιν τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

ενέχει ήθικήν αίσχρότητα ή έάν Ιατρός είναι, κατά τήν κρίσιν τοΰ 
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Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένοχος ατιμωτικής ή έπονειδίστου δ ιαγω
γ ή ς ή δ ι α γ ω γ ή ς ασυμβιβάστου προς τό ιατρικόν ε π ά γ γ ε λ μ α ή έάν 
οδτος επέτυχε την έγγραφήν του ώς ίατροΰ δυνάμει του περί ' Εγ 
γραφής Ι α τ ρ ώ ν Νόμου δια ψευδών ή δολίων παραστάσεων, τό Πει Κεφ. 250 
θαρχικόν Συμβούλιον δύναται— 3θτοθΐ96ΐ 

(α) να διάταξη την έκ τοΰ Μητρώου Έ γ γ ρ α φ η ς Ι α τ ρ ώ ν δια 53τοΰΐ96ΐ. 
γραφήν του ονόματος αύτοΰ' 

(β) νά διάταξη άναστολήν ασκήσεως τοΟ Ιατρικού ε π α γ γ έ λ μ α 
τος δια τοιαύτην χρονικήν περίοδον οΐαν τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν 

( γ ) νά διάταξη δπως Ιατρός πλήρωση ύπό τύπον προστίμου πο
σόν μη υπερβαίνον τάς πεντακοσίας λίρας ' 

(δ) νά έπιβάλη είς τον Ίατρόν την ποινήν τής έπιπλήξεως ή της 
εγγράφου έπιπλήξεως' 

(ε) νά έκδώση τοιούτο δ ι ά τ α γ μ α δσον άφορα τήν πληρωμήν 
τών εξόδων τής πειθαρχικής διαδικασίας οίον τό Πειθαρχι
κόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει ύπό τάς περιστάσεις εΰλογον. 

Νοείται δτι είς λίαν έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ ' άς νέα 
αθωωτικά αποδεικτικά στοιχεία μη διαθέσιμα κατά τήν άκρό
ασιν τής ποινικής υποθέσεως καθίστανται διαθέσιμα και δύ
νανται νά προσαχθώσιν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
κατά τήν πειθαρχικήν διαδικασίαν, τό Πειθαρχικόν Συμβού
λιον κέκτηται έξουσίαν δπως έξετάση τά έν λ ό γ ω αποδεικτι
κά στοιχεία και προβή είς έπανεκτίμησιν τών γεγονότων έπί 
τη βάσει τών οποίων ο ιατρός κατεδικάσθη. 

(2) θεωρε ί τα ι ώ ς ασυμβίβαστος προς τό ιατρικόν ε π ά γ γ ε λ μ α 
δ ι α γ ω γ ή , πλην άλλων, πάσα παράβασις τών διατάξεων του άρθρου 
22 του περί ' Ε γ γ ρ α φ ή ς ' Ι α τρών Νόμου; Κεφ. 250 

(3) Ι α τ ρ ό ς διωχθείς διά ποινικόν αδίκημα και μη ευρεθείς ένοχος 3θτοθΐ96ΐ 
δεν δύναται νά διωχθή πειθαρχικώς έπί τή αύτη κατηγορία, δύναται 53 τοΰ 1961. 
δμως νά διωχθή διά πειθαρχικόν αδίκημα προκύπτον έκ δ ι α γ ω γ ή ς 
αύτοΰ ή οποία σχετίζεται μεν προς τήν ποινικήν ύπόθεσιν α λ λ ά δεν 
εγείρει τό αυτό έπίδικον θέμα ώς τό τής κατηγορίας κατά την ποινι
κήν δίωξιν. 

(4) Ή διαπίστωσις τών πραγματ ικών περιστατικών έν άποφάσει 
έκδοθείση έν α γ ω γ ή Πολιτικού Δικαστηρίου είς ήν ιατρός υπήρξε 
διάδικος γίνεται δεκτή ύπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου ώς έκ πρώ
της όψεως (prima facie) μαρτυρία. 

5.—(1) Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβου Πειθαρχική 
λίου άρχεται— διαδικασία. 

(α ) ύπό τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου α υ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς ' 
(β) ύπό του Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας ' 
(γ) ύπό τοΰ Ύπουργοΰ' 
(δ) έπί τή προς τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον κ α τ α γ γ ε λ ί α οίου '". 

δήποτε Δικαστηρίου ή τοΰ Συμβουλίου ή τής 'Επιτροπής 
οιουδήποτε Τοπικού ' Ιατρ ικού Σ υ λ λ ό γ ο υ ' 

(ε) δι' αιτήσεως τή αδεία τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, οιου
δήποτε άτομου δπερ έχει ευλογον αίτίαν παραπόνου κατά 
τής δ ι α γ ω γ ή ς τοΰ ίατροΰ. 

(2) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, έν τή ασκήσει τής πειθαρχικής 
αύτοΰ εξουσίας, κέκτηται, έφ' δσον τοΰτο είναι πρακτικώς δυνατόν, 
πάσας τάς ύπό τοΰ Δικαστηρίου έν τή άκροάσει συνοπτικώς ποινικής 
υποθέσεως κεκτημένος εξουσίας και άσκεΐ τήν πειθαρχικήν αύτοΰ 
έξουσίαν ώς Δικαστήριον έν τή ασκήσει τής συνοπτικής ποινικής αύ
τοΰ διαδικασίας. 
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(3) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται να έκδίδη, τη έγκρίσει 
του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς ρυθμίζοντας τήν άσκη
σιν των Ιδίων αύτου αρμοδιοτήτων, τα της εσωτερικής αυτού* λει
τουργίας, τήν ενώπιον αύτου διαδικασίαν και πάν έτερον συναφές 
θέμα τό όποιον δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι έπιδε
κτικόν ρυθμίσεως : 

Νοείται δτι, μέχρις δτου έκδοθώσι τοιούτοι Κανονισμοί, αί σχε
τικαί πρόνοιαι των ύπό του Ιατρικού Συμβουλίου εκδοθέντων τήν 
Ιην 'Ιανουαρίου 1947 και δημοσιευθέντων είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της 27ης Μαρτίου 1947 ύπ' αριθμόν Γνωστοποιήσεως 209 μονί
μων Διατάξεων θά έξακολουθήσωσιν εφαρμοζόμενοι έφ' δσον δέν 
αντίκεινται προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(4) Πάσα άπόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου θά θεωρήται 
ώς Διάταγμα Δικαστηρίου ασκούντος συνοπτικήν διαδικασίαν και θά 
έκτελήται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς καΐ διάταγμα του Δικαστηρίου 
τούτου. 

Μέρος 111.ΤΟΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
6.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους— 

(α) Ιατρός τις λογίζεται ασκών τό Ιατρικόν επάγγελμα £ν τινι 
επαρχία έάν ούτος, ή οιοσδήποτε ίατρός μεθ' οδ ούτος ερ
γάζεται συνεταιρικώς, άσκή τό Ιατρικόν επάγγελμα και 
διατηρή Ίατρεΐον έν τή επαρχία ταύτη* 

(6) ιατρικός λειτουργός έχων τήν £δραν αύτου 'έν τινι επαρχία 
λογίζεται Ίατρός ασκών τό Ιατρικόν επάγγελμα έν τη επαρ
χία ταύτη" 

(γ) ή άρχαιότης τών μελών Τοπικού 'Ιατρικού Συλλόγου κρί
νεται βάσει της ημερομηνίας της έγγραφης έκαστου έξ αυ
τών ώς ιατρού δυνάμει τών διατάξεων του περί Έγγραφης 
'Ιατρών Νόμου. 

Τοπικοί 7.— (1) Έ ν έκαστη επαρχία καθιδρύεται Τοπικός 'Ιατρικός Σύλ
• Ιατρικοί λόγος συγκείμενος έξ απάντων τών 'ιατρών οϊτινες άσκοΰσι τό Ία
Σύλλογοι. τρικόν επάγγελμα έν τη επαρχία ταύτη : 

Νοείται δτι έάν ό αριθμός τών 'έν τινι επαρχία ιατρών δέν ύπερ
βαίνη τους δεκαπέντε, οΰτοι αντί νά άποτελέσωσι Τοπικόν Ιατρικόν 
Σύλλογον δύνανται νά καταστώσι μέλη του Τοπικού Ιατρικού Συλ
λόγου γειτνιαζούσης επαρχίας της εκλογής των, δστις και υποχρε
ούται δπως δεχθή τούτους ώς μέλη αυτού. 

(2) Ουδείς Ιατρός δύναται νά είναι μέλος δύο Τοπικών 'Ιατρικών 
Συλλόγων συγχρόνως. 

8.—(1) Μετά τήν πάροδον ενός μηνός, έν πάση δε περιπτώσει 
ουχί βραδύτερον τών τριών μηνών, άπό της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου καθ' δσον άφορα τό έτος 1967, καθ' δσον δέ 
άφορα 2καστον έπόμενον τρίτον 'έτος κατά ή μετά τήν δεκάτην, ουχί 
δέ βραδύτερον της τριακοστής πρώτης 'Ιανουαρίου έν έκάστω έπο
μένω τρίτω έτει, τό άρχαιότερον τών μελών του Τοπικού 'Ιατρικού 
Συλλόγου διά τό έτος 1967 και ό Πρόεδρος της 'Επιτροπής τρύ Το
πικού Ίοπρικου Συλλόγου δι' έκάστην έπομένην περίοδον τριών 
ετών, συγκαλεί άπαντα τά μέλη του τοιούτου συλλόγου ε'ις τακτι
κήν γενικήν συνέλευσιν είς χρόνον και τόπον καθορισθησόμενον ύπ' 
αύτου. 

(2) Της τοιαύτης συνελεύσεως προεδρεύει τό παριστάμενον εις 
ταύτην άρχαιότερον τών μελών του Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου' 

'Επαρχία 
ασκήσεως 
επαγγέλματος 
καΐ άρχαιό
της Ιατρών. 

Κεφ. 250 
30τοϋ1959 
30τοΰ1961 

Τακτική 
γενική 
συνέλευσις 
Τοπικών 
'Ιατρικών 
Συλλόγων. 
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άπαρτίαν συνιστά το εν τέταρτον των συγκληθέντων μελών ή δ πλη

σιέστερος προς τούτο αριθμός. 
(3) Ή συνέλευσις εκλέγει έκ των μελών του Τοπικού ' Ιατρ ικού 

Συλλόγου Έπιτροπήν συγκειμένην έκ του Προέδρου και τεσσάρων 
μελών ών ή θητεία διαρκεί μέχρι της επομένης εκλογής Επιτροπής 
τοΰ τοιούτου Συλλόγου. 

(4) Μετά την έκλογήν της Επιτροπής ή συνέλευσις προχωρεί και 
εκλέγει έκ τών μελών του Τοπικού Ι α τρ ι κού Συλλόγου, ουχί δε 
άναγκαίως έκ τών μελών τής Επιτροπής, αριθμόν ιατρών ασκούν
των τό ίατρικόν επάγγελμα έπί δεκαπενταετίαν τουλάχιστον, ίνα 
οδτοι έκπροσωπώσι τον οίκεΐον Τοπικόν Ίατρ ικόν Σύλλογον εις τό 
Συμβούλιον μέχρι τής επομένης εκλογής, ήτοι— 

(α) £να ίατρόν οσάκις δ Τοπικός ' Ιατρικός Σύλλογος αποτε
λε ίτα ι έξ ουχί πέραν τών έξήκοντά μελών 

(β) δύο Ιατρούς οσάκις ό Τοπικός ' Ιατρικός Σύλλογος αποτε
λείται έξ ουχί πέραν τών εκατόν είκοσι μελών' 

(γ) τρεις ιατρούς οσάκις ό Τοπικός Ι α τρ ι κός Σύλλογος απο
τελείται έξ ουχί πέραν τών εκατόν όγδοη κοντά μελών* 

(δ) τεσσάρας ιατρούς οσάκις ό Τοπικός Ι α τρ ι κός Σύλλογος 
αποτελείται έξ ουχί πέραν τών διακοσίων τεσσαράκοντα με
λών 

(ε) πέντε ιατρούς οσάκις ό Τοπικός Ι α τρ ι κός Σύλλογος απο
τελείται έκ πλειόνων τών διακοσίων τεσσαράκοντα μελών. 

(5) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, ή 'Επιτρο
πή δύναται νά ρυθμίζη τήν άσκησιν τών ιδίων αυτής αρμοδιοτήτων, 
τά τής εσωτερικής αυτής λειτουργίας, και τόν τρόπον διενεργείας 
εκλογών δυνάμει τών εδαφίων (3) και (4), δύναται δέ νά έπιδάλ
λη έπί τών μελών του συλλόγου έτησίαν συνδρομήν μή ύπερβαίνου
σαν τάς εξ λίρας. 

(6) Ή δυνάμει του εδαφίου (5) πληρωτέα συνδρομή δύναται νά 
διεκδικηθή ως χρέος δφειλόμενον τη Επιτροπή, άνευ δέ επηρεασμού 
τής υποχρεώσεως αύτου προς καταβολήν τής συνδρομής ουδέν μέ
λος γίνεται δεκτόν εις οιανδήποτε συνέλευσιν συνερχομένην συμφώ
νως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου, ουδέ είναι έκλέξιμος δυνά
μει τοϋ αυτού Νόμου, έκτος έάν κατέβαλεν ήδη τήν δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου ύπ' αύτοϋ πληρωτέαν συνδρομήν. 

9·—(1) Τή εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου τουλάχιστον του Έκτακτος 
όλικοΰ αριθμού τών μελών Τοπικού ' Ιατρικού Συλλόγου ή Έπιτρο γενική 
πή συγκαλεί £κτακτον γενικήν συνέλευσιν του τοιούτου Συλλόγου °υνέλευσις 
προς συζήτησιν κα ι λήψιν αποφάσεως έπί παντός θέματος άναγρα M̂CTPMCOO 
φομένου έπί τής προσκλήσεως. Συλλόγου. 

(2) ΑΙ διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 αϊ άφορώσαι είς 
τήν άπαρτίαν εφαρμόζονται και έπί πάσης τοιαύτης συνελεύσεως, αϊ 
αποφάσεις δέ έφ' απάντων τών θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψη
φίας τών παρόντων μελών' έν περιπτώσει ισοψηφίας ό πρόεδρος τής 
συνελεύσεως κέκτηται νικώσαν ψήφον. 

Μέρος Ί ν .  Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

10—(1) Ό Γενικός Διευθυντής, ή έν περιπτώσει απουσίας ή άνι Τακτική 
κανότητος αύτου δ Διευθυντής, ουχί Φραδύτερον τών τεσσάρων μη γενική συνέ
νών άπό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου καθ' δσον

 λευσι<
:
το0 

άφορα τό έτος 1967, έν έκάστω δέ έπομένω τρίτω έ'τει ουχί βραδύ " ^ 3 } ° " 
τερον τής εικοστής ογδόης Φεβρουαρίου, συγκαλεί απαντάς τους ία Συλλόγου. 
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τρούς της Δημοκρατίας είς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν συγκροτη· 
θησομένην έν Λευκωσία, είς τόπον και χρόνον καθορισθησόμενον 
ύπ' αύτοϋ. 

(2) ΑΙ δια την έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη ν τακτικήν γενικήν 
συνέλευσιν προσκλήσεις άναφέρουσι τον τόπον και χρόνον της τοι
αύτης συνελεύσεως και αποστέλλονται είς άπαντα τά δικαιούμενα 
δπως παραστώσι κατ' αυτήν και τά έχοντα δικαίωμα ψήφου πρόσω
πα ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί όλιγώτερον των 
οκτώ ήμερων πρό της ημερομηνίας της συνελεύσεως : 

Νοείται δτι ή τυχαία παράλειψις αποστολής τοιαύτης προσκλή
σεως εις τίνα ίατρόν ή ή υπό τίνος ιατρού τυχόν μή λήψις τοιαύτης 
προσκλήσεως δέν καθίστα άκυρους τάς εργασίας τής τοιαύτης συνε
λεύσεως. 

(3) Ό αιρετός Πρόεδρος, ή έν περιπτώσει απουσίας ή άνικανότητος 
αύτου, ή μή υπάρχοντος αιρετού Προέδρου, μέλος όριζόμενον έπί τού
τω ύπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, πεντή
κοντα δέ προσωπικώς'παριστάμενοι ιατροί συνιστώσα/ άπαρτίαν : 

Νοείται δτι έάν εντός ημισείας ώρας άπό του καθωρισμένου χρό
νου δέν σχηματισθή απαρτία, ή συνέλευσις αναβάλλεται δια τήν 
αυτήν ήμέράν της επομένης εβδομάδος και κατά τόν αυτόν χρόνον 
και τόπον, οπότε ή παρουσία είκοσι Ιατρών συνιστά άπαρτίαν. 

(4) At αποφάσεις έφ' απάντων τών θεμάτων λαμβάνονται διά 
πλειοψηφίας τών παρόντων, έν περιπτώσει δέ Ισοψηφίας ό Πρόεδρος 
της συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφσν. 

(5) Ή τακτική γενική συνέλευσις του Παγκυπρίου ΊατρικοΟ 
Συλλόγου προβαίνει έν άλλοις είς τήν έκλογήν : 

(α) Τριών ιατρών ώς μελών τοΟ Συμβουλίου. 
(i) Δύο δέον νά έχωσιν ασκήσει τό ίατρικόν επάγγελμα έπί 

δεκαπενταετίαν τουλάχιστον : 
Νοείται δτι οΰτοι δέον νά είναι ιατροί έξασκουντες ιδι

ωτικώς τό επάγγελμα και μή μέλη του ιδίου Τοπικού 
' Ιατρικού Συλλόγου, 

(ii) ΕΤς νά είναι ιατρός έν τη Κυβερνητική Υπηρεσία. 
(β) Τών τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ώς προνο

είται έν τω έδαφίω (2) του άρθρου 3. 

11.—(1) Τό Συμβούλιον συγκαλεί έκτακτον γενικήν συνέλευσιν 
τοΰ Παγκυπρίου ' Ιατρικού Συλλόγου οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον, 
ή υποχρεωτικώς τη καταθέσει παρά τω Γραμματεΐ έγγραφου αιτή
σεως έκ μέρους είκοσι τουλάχιστον ιατρών. 

(2) Έάν τό Συμβούλιον εντός τεσσαράκοντα ήμερων άπό της 
καταθέσεως της τοιαύτης αιτήσεως δέν προβή είς τήν προσήκουσαν 
σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, δεκαπέντε ιατροί έκ τών ύπο
βαλόντων τήν αϊτησιν δύνανται νά συγκαλέσωσιν έκτακτον γενικήν 
συνέλευσιν. 

(3) Ή αίτησις εκθέτει τόν σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπο
γράφεται δέ ύπό τών ύποβαλόντων ταύτην. 

(4) Αϊ διατάξεις τών εδαφίων (3) κα ι (4) του άρθρου 10 εφαρ
μόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί πάσης γενικής συνελεύ
σεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι έάν εντός ενός τετάρτου της ώρας άπό του καθωρι
σμένου χρόνου δέν σχηματισθή απαρτία, ή συνέλευσις διαλύεται. 

"Εκτακτος 
γενική συνέ
λευσις του 
Παγκυπρίου 
ΊατρικοΟ 
.Συλλόγου. 
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12. — (1) Καθιδρύεται Συμβούλιον του Ι α τρ ι κού Σώματος συγ Συμβούλιον 
κίίμενυν (:κ τών ακολούθων προσώπων : του'ΐατρι

~ ~ t , ~ > r > κου Σώματος 
(α) του Γενικού Διευθυντού και του Διευθυντού ως εκ του αξιώ

ματος αυτών (ex officio) οΐτινες και άσκουσι καθήκοντα Προ
έδρου και Άν.πτροέδρου αντιστοίχως' 

(β) τών 'ιατρών οϊτινες εξελέγησαν ώς εκπρόσωποι τών Τοπι
κών ' Ιατρικών Συλλόγων συμφώνως ταΐς διατάξεσι του 
εδαφίου (4) του άρθρου 8 καΐ τών τριών μελών άτινα εξε
λέγησαν υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως τού Παγ
κυπρίου Ι α τρ ι κού Συλλόγου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τού 
εδαφίου (5) του άρθρου 10 (έν τω παρόντι Νόμω αναφερο
μένων ώς «αιρετά μέλη»). 

(2) Ή θητεία τών αιρετών μελών του Ι α τρ ι κού Συμβουλίου 
διαρκεί μέχρι τής διενεργείας τών επομένων εκλογών, άποα/τα δέ 
τά αιρετά μέλη είναι επανεκλέξιμα. 

(3) Τό Ίατρ ικόν Συμβούλιον εκλέγει έκ τών ίδιων αυτού μελών 
τον Αίρετόν Πρόεδρον καΐ Γραμματέα αύτοΟ. 

(4) Τό Ίατρ ικόν Συμβούλιον συνέρχεται, αναβάλλει ή άλλως 
πως ρυθμίζει τάς ίδιας αυτού συνεδρίας κατά τό δοκούν. 

(5) 'Εννέα μέλη τού Συμβουλίου συνιστώσιν άπαρτίαν, αί άποφά
οεις δέ έφ' απάντων τών ενώπιον αυτού αναφυομένων ζητημάτων 
λαμβάνονται δια πλειοψηφίας' έν περιπτώσει ισοψηφίας ό πρόεδρος 
τής συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(6) Έν περιπτώσει απουσίας ή άνικανότητος τού Προέδρου ή τού 
'Αντιπροέδρου, ό Αίρετός Πρόεδρος τού Συμβουλίου προεδρεύει 
άπασών τών συνεδριών του Συμβουλίου εις άς ούτος παρίσταται" έν 
περιπτώσει απουσίας και αυτού, τά παρόντα μέλη του Συμβουλίου 
έκλέγουσι μεταξύ αυτών §ν πρόσωπον δπως προεορεύη τής συνε
δρίας. 

(7) Ό Πρόεδρος τού Συμβουλίου δύναται νά συγκαλή τό Συμ
βούλιον ε'ις συνεδρίαν, υποχρεούται δέ νά πράξη τούτο τή αιτήσει 
τού 'Αντιπροέδρου ή τού Αίρετοΰ Προέδρου τού Συμβουλίου ή τή 
εγγράφω αιτήσει πέντε τουλάχιστον μελών τού Συμβουλίου καθορι
ζούση τους σκοπούς τής τοιαύτης συνεδρίας. 

13.—(1) Τό Συμβούλιον εξετάζει άπαντα τά εφαπτόμενα τού Ία Έξουσίαι 
τρικοΰ επαγγέλματος θέματα και λαμβάνει άπαντα τά μέτρα άτινα τοϋΣυμδοο· 
εκάστοτε ήθελε κρίνει σκόπιμα προς τούτο' άνευ δέ επηρεασμού τής

 λΙου
· 

γενικότητος τής ανωτέρω διατάξεως ή οιασδήποτε ετέρας εξουσίας 
χορηγηθείσης εις αυτό ύπό τού παρόντος Νόμου, τό Συμβούλιον κέ
κτηται τάς ακολούθους εξουσίας : 

(α) νά προστατεύη την τιμήν και την άνεξαρτησίαν τού Παγ
κυπρίου Ι α τρ ι κού Συλλόγου και νά προασπίζη ταύτην εις 
τάς σχέσεις αυτού προς τήν νομοθετικήν και έκτελεστικήν 
έξουσίαν' 

(β) νά ρυθμίζη διά κανονισμών τήν άφορώσαν εις τήν άσκησα/ 
τού ιατρικού επαγγέλματος δεοντολογίαν" 

(γ) νά δίδη διευκρινίσεις και νά αποφαίνεται έπι θεμάτων άφο

ρώντων εις τήν έπαγγελματικήν δεοντολογίαν' 
(δ) νά έξετάζη και, εάν κρίνη τούτο σκόπιμον, νά ύποβάλλη 

εισηγήσεις έπι ισχυούσης νομοθεσίας και 'ιατρικών θεμάτων 
υποβαλλομένων αύτώ προς έξέτασιν ή νά ύποβάλλη ειση
γήσεις προς τήν Κυβέρνησιν έπι τού κατά πόσον είναι επι
θυμητή ή εισαγωγή νέας νομοθεσίας' 
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(ε) να έκπροσωπή τό ίατρικόν σώμα δι* οιονδήποτε θέμα ώς 
προς τό όποιον ή τοιαύτη έκπροσώπησις θεωρείται αναγ
καία ή σκόπιμος* 

(στ) να προωθή καλάς σχέσεις και κατανόησιν μεταξύ του Παγ
κυπρίου 'Ιατρικού Συλλόγου και του κοινού' 

(ζ) να καθορίζη τό εις τό Συμβούλιον πληρωτέον ποσοστόν έκ 
των επιβαλλομένων ύπό των τοπικών Ιατρικών συλλόγων έπι 
τών μελών αυτών ετησίων συνδρομών δυνάμει του εδαφίου 
(5) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου' 

(η) νά καθορίζη κλίμακας αμοιβών ιατρών δι' επαγγελματικώς 
συμβουλας, παρασχεθείσας υπηρεσίας η έκτελεσθεΐσαν έργα
σίαν' 

(θ) νά έκδίδη Κανονισμούς διέποντας και ρυθμίζοντας οιονδή
ποτε τών ώς άνω θεμάτων ύπό τόν δρον δτι οί τοιούτοι Κα
νονισμοί θα τύχωσι της εγκρίσεως της πλειοψηφίας της γε
νικής συνελεύσεως του Παγκυπρίου 'Ιατρικού Συλλόγου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι : 
(α) δυνάμει τών παραγράφων (α), (β), (γ ) , (δ), (ε), (στ), (ζ) 

καΐ (θ) δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας και τίθενται έν ίσχύϊ από της δημοσιεύσεως των 

(β) δια την ρύθμισιν θεμάτων προβλεπομένων έν τη παραγρά
φω (η) ή δια τήν ρύθμισιν οιωνδήποτε άλλων θεμάτων πλην 
τών έν τω έδαφίω (2) (α) αναφερομένων, θά ισχύουν ύπό 
τόν δρον δτι οί τοιούτοι κανονισμοί, άμα τή έγκρίσει των ύπό 
τής πλειοψηφίας τής Γενικής Συνελεύσεως του Παγκυπρίου 
'Ιατρικού Συλλόγου, θά έγκρίνωνται ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου και θά κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντι
προσώπων. 'Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ήμερων άπό 
τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' 
αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται 
έν Ισχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελεν ούτω τροποποιηθή ύπ* αυ
τής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι 
δεσμευτικοί δι' απαντάς τους Ιατρούς. 

(4) Πάς ιατρός δστις παραβαίνει ή δέν τηρεΐ Κανονισμούς έκδο
θέντας συμφώνως τω παρόντι άρθρω θεωρείται ένοχος ασυμβιβάστου 
προς τό ίατρικόν επάγγελμα διαγωγής. 

(5) Τό Συμδούλιον είναι δυνατόν νά έκπροσωπηθή ενώπιον οιου
δήποτε Δικαστηρίου ύφ' οίουδήποτε τών μελών αύτου ή ύπό δικη
γόρου δεόντως έπί τούτω διοριζομένου. 

(6) Τό Συμδούλιον δύναται νά ρυθμίζη τάς Ιδίας αύτου λειτουρ
γ ίας , τήν πρακτικήν και τήν ενώπιον αύτου διαδικασίαν καθ ' δν 
τρόπον ήθελε τούτο κρίνει σκόπιμον. 

•ΕπιτρσπαΙ 14.—(1) Τό Συμδούλιον θά δημιουργήση τό ταχύτερον δυνατόν 
τοΟΣυμβοο μ ε τ α τήν έκλογήν του τ ά ς ακολούθους έπιτροπάς, επιπροσθέτως 
λ1ου ' προς οιασδήποτε ετέρας έπιτροπάς ών ή σύστασις ήθελε κριθή επι

θυμητή : 
(α) Έπιτροπήν Επαγγελματικής Δεοντολογίας ήτις θά σύν

ταξη σχέδιον κανονισμών διεπόντων τήν άφορώσαν είς τήν 
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ένάσκησιν τοΰ ιατρικού επαγγέλματος έν τη Δημοκρατία 
δεοντολογίαν και ήτις θα συντονίζη και θα συμβουλεύη έπί 
θεμάτων επαγγελματικής συμπεριφοράς

(β) Έκτελεστικήν Έπιτροπήν ήτις θά άποτελή μονίμως λειτουρ
γούν σώμα εξουσιοδοτημένο ν δπως άποφασίζη ή έκτελή 
αποφάσεις έκ μέρους του Συμβουλίου επί θεμάτων ατινα 
θεωρούνται υπό της 'Εκτελεστικής Επιτροπής ώς λίαν ασή
μαντα" δια να άπαιτήται αναφορά των είς συνεδρίαν του 
Συμβουλίου ή οσάκις θεωρείται ύπό τής Εκτελεστικής Επι
τροπής δτι ή διεκπεραίωσίς των επείγει. 

(2) Ένέργειαι των 'Επιτροπών υποβάλλονται τω Συμβουλίω 
προς έγκριση/ κατά τήν πρώτην πρόσφορον εύκαιρίαν. 

Μέρος V.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ 
15.—(1) Τό Σ υμβούλιον δύναται, τή έγκρίσει του Υπουργικού Κανονισμοί 

Συμβουλίου, να έκδίδη Κανονισμούς 'δυνάμει τών διατάξεων του £ [ £ ^ £ ε ς 

παρόντος Μέρους, προνοοΰντας τήν δημιουργίαν Ταμείου κληθησομέ ςε ιςκσιχο. 
νου «Ταμεΐον Συντάξεως Ιατρών» δια τήν χορήγησιν συντάξεων και ρηγήματα. 
χορηγημάτων προς αποσυρόμενους τής ασκήσεως του Ιατρικού 
επαγγέλματος Ιατρούς είσενεγκόντας είς τό Ταμεΐον (έν τω παρόντι 
Νόμω αναφερομένους ώς «οι είσφορεΐς») καί έν περιπτώσει θανάτου 
αυτών είς τάς χήρας και τα ορφανά αυτών. 

(2) Οι έκδοθησόμενοι δυνάμει του παρόντος Μέρους Κανονισμοί 
θά προνοώσι— 

(α) περί τής καθιδρύσεως Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Τα
μείου (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ώς «τό Διοικητι
κόν Σ υμβούλιον») καί περί τής εκδόσεως εσωτερικού κα
νονισμού διέποντος τά τών συνεδριών, συμπεριλαμβανομέ
νου του θέματος τής απαρτίας, του Διοικητικού Συμβου
λίου" 

(β) περί τών εξουσιών καί τών καθηκόντων του Διοικητικού 
Συμβουλίου' 

(γ) περί τής επενδύσεως χρημάτων ανηκόντων είς τό Ταμεΐον, 
περί του εκάστοτε διενεργουμένου έλεγχου καί εκτιμήσεως 
του Ταμείου καί, οσάκις έκτίμησις του Ταμείου δεικνύει δτι 
τούτο— 

(i) είναι, ή πιθανόν νά καταστή, ανεπαρκές προς άντιμε
τώπισιν τών υποχρεώσεων αύτοΰ" ή 

(ii) είναι, καί ενδέχεται νά συνέχιση νά είναι, πλέον ή 
ευλόγως επαρκές προς άντιμετώπισιν τών υποχρεώ
σεων αύτου, περί λήψεως τοιούτων μέτρων οία δυνα
τόν νά θεωρηθώσιν αναγκαία ίνα τό Ταμεΐον κατα
στή κατά τάς περιστάσεις είτε επαρκές είτε μη πέραν 
του ευλόγως δέοντος επαρκές προς άντιμετώπισιν 
τών υποχρεώσεων αύτου" 

(δ) περί του ποσού τών εισφορών καί τής πληρωμής αυτών είς 
το Ταμεΐον ύπό τών Ιατρών καί περί τοΰ τρόπου τής συλλο
γής τοιούτων εισφορών ώς καί περί τών κυρώσεων διά τήν 
μη πληρωμήν τών τοιούτων εισφορών" 

(ε) περί χών δρων χορηγήσεως συντάξεων καί χορηγημάτων 
προς τους είσφορεΐς ή προς τάς χήρας καί τά ορφανά αυ
τών καί περί τοΰ τρόπου υπολογισμού τών τοιούτων συντά
ξεων καί χορηγημάτων" 
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Οι. Ιατροί... 
δεν δύνανται 
νά χρεώνςοσι 
τους ασθενείς, 
δι' εισφοράς. 

(στ) περί των στοιχείων άτινα θα παρέχωνται υπό των είσφορέων 
και των χηρών και ορφανών αυτών" 

(ζ) περί της απαγορεύσεως της εκχωρήσεως, επιβαρύνσεως ή' 
κατασχέσεως οιασδήποτε συντάξεως ή χορηγήματος* 

(η) περί των συνθηκών ύπό τάς όποιας σύνταξις χορηγηθείσα 
δυνάμει τών διατάξεων τών τοιούτων Κανονισμών τερματί
ζεται ή διακόπτεται" 

(θ) περί της τηρήσεως τών αναγκαίων λογαριασμών του Τα
μείου και περί του τρόπου έλεγχου τούτων" 

(ι) περί τών συνθηκών ύπό τάς οποίας διαλύεται το Ταμεΐον 
και της έν. τοιαύτη περιπτώσει ακολουθητέας πορείας ώς 
και περί τοΰ τρόπου διαθέσεως του Ταμείου" 

(ια) περί αναφυομένων και συμπληρωματικών θεμάτων ών ή 
ρύθμισις ήθελε κριθή αναγκαία ή σκόπιμος δια τους σκο
πούς του Ταμείου. 

16.^(1) Ουδείς ιατρός θά χρέωση οιονδήποτε τών ασθενών αύτοΰ 
δι' οιονδήποτε ποσόν πληρωθέν υπ' αύτοΰ ώς εισφορά προς το Τα
μεΐον ή θά λάβη το ποσόν τούτο παρ' αύτου. 

(2). Πας ιατρός δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του εδαφίου (1) 
είναι ένοχος ασυμβιβάστου προς τό ϊατρικόν επάγγελμα διαγωγής. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

Τροποποίησις 
τοΰ περί 
Έ γ γ ρ α φ η ς 
" Ι ατρών 
Νόμου. 
Κεφ. 250 
30 του 1959 
3 0 τ ο ΰ 1 9 6 1 
5 3 τ ο ΰ 1 9 6 1 . 

Μέρος VT.ΠΟ Ι ΚΙΛΑ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
17. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου, πλην του Μέρους V, άρχεται 

από τής δημοσιεύσεως αύτοΰ έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας( ή δε του Μέρους V, άρχεται από ημερομηνίας καθορισθησομένης 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθη
σομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

18. Ό περί Έγγραφης 'Ιατρών Νόμος θά άναγινώσκηται, 'έρμη
νεύηται και έφαρμόζηται ώς υποκείμενος εις τάς διατάξεις του παρόν
τος Νόμου, αιτινες και θά ύπερισχύωσιν έν περιπτώσει συγκρούσεως 
μεταξύ αυτών και τών διατάξεων του περί Έγγραφης 'Ιατρών Νόμου. 


