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^.f'CXiiepi Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συν τάξεων ) (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφών ως τω αρθρω 52 τοϋ Συν 
τάγματος.
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'Αριθμός 32 του 1977

Ϊ Ν Ο Μ Ο Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ
(ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ TAME I ON ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)
ΝΟΜΟΥΣ 1967 ΕΩΣ 1976
Ή Βουλή τ ων 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ιατρών (Σύλλογοι, Συνοπτικός
Πειθαρχία καΐ Ταμεΐον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του τίτλο<5·
1977\κα£θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά των περί Ι α τ ρ ώ ν (Σύλλο
γοι^ Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμων του 1967 Μως 1976 16τοϋ 1967
(έν^οΐςεφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νόμος») και ό δασικός 4 του 1970
Νόμχκ; Κάι 6 παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Ι α τ ρ ώ ν 28 τοϋ 1976.
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμοι 1967 £ως 1977.
2. Τό άρθρον 3 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησα
(α); Το εδάφιον (2) αύτ οΰ* αντικαθίσταται διά του ακολούθου τοΰβασ^κοϋ'
νέου εδαφίου :ι
νόμου.
«(2) Τό Πειθαρχικόν Συμδούλιον σύγκειται εκ Προέδρου
Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 'Ανωτέρου Επαρχιακού" Δικα
στού οριζομένου ύπό του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενός
Δικηγόρου της Δημοκρατίας οριζομένου ύπό τοΟ Γενικού
Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, δύο 'Ιατρικών Λειτουργών,
οριζομένων ύπό του Υπουργού, ώς exofficio μελών, καΐ τριών
ιατρών, έξ ών οι δύο δέον νά έχωσιν ασκήσει τό ίατρικόν
επάγγελμα έπί δεκαπενταετίαν τουλάχιστον, εκλεγομένων
άνά τριετίαν ύπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του
Παγκυπρίου 'Ιατρικού Συλλόγου, ώς αίρετών ιμελών.»'
(β) τό εδάφιον (4) αύτου άντικοοθίσταται διά του ακολούθου
νέου εδαφίου :
«(4) Ό Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμδουλίου είναι ό
Πρόεδρος του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ό 'Ανώτερος
'Επαρχιακός Δικαστής, αναλόγως της περιπτώσεως, έν περι
πτώσει δε απουσίας ή άνικανότητος αύτου, καθήκοντα Προέ
δρου του Πειθαρχικού Συμδουλίου άσκεΐ ό ύπό του Γενικού
Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας οριζόμενος Δικηγόρος τής
Δημοκρατίας.».

