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91 Ν. 18/79 

Ό περί Έγγραφης Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1979 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσπμον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Λυντάγματος. 

'Αριθμός 18 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό ιταρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής ' Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1979 και 0ά άναγινώσκηται ό>μοΰ μετά 
τοΰ περί Έγγραφης Ια τρών Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό βασικός νόμος»). 

«ΚαθΙδριχπς 
και σύνθεσις 
Ία,τρικοΟ 
Συμβουλίου. 

2. Τό άρθρον 3 τοΰ δασικοΰ νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 

3.—(1) Καθιδρύεται Ίατρ ικόν Σχ>μβούλιον ύττό την έπω
νυμίαν «Τό Ίατρ ικόν Συμβούλιον Κύπρου» (έν τοΐς εφεξής 
άναφερόμενον ώς «τό Ίατρ ικόν Συμβούλιον») άποτελού
μενον έξ επτά μελών, ήτοι— 

(α) τριών εγγεγραμμένων πρακτήρων Ιατρών κατεχόν
των θέσιν έν τή Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Υγε ίας ' 
καΐ 

(β) τεσσάρων εγγεγραμμένων πρακτήρων ιατρών 
ασκούντων ιδιωτικώς τό έττάγγελ<μα αυτών, υπο
δεικνυομένων υπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Ι α τρ ι κού 
Σ ώματος, 

άιτάντων διοριζομένων ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβου
λίου, τή προτάσει τοΰ Υπουργού. 
(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, τή προτάσει τοΰ 

Υπουργού, ορίζει Μν έκ τών μελών τοΰ ' Ιατρικού Συμβου
λίου ώς τόν Πρόεδρον αύτοΟ. 

(3) Ό Πρόεδρος ή τή αίτήοει τριών μελών τοΰ Ί άτριχου 
Συμβουλίου συγκαλεί τάς συνεδριάσεις αύτοΰ καΐ προ
εδρεύει αυτών, έν περιπτώσει δε απουσίας τοΰ Προέδρου 
τ ά παριστάμενα \Ιίλχ\ έκλέγουσιν ϊν έξ αυτών δπως προ-
εδρεύστ] τής συνεδριάσεως. 

(4) "Ο Πρόεδρος καΐ τρία έτερα μέλη ή έάν ό Πρόεδρος 
δεν είναι παρών οιαδήποτε τέσσαρα μέλη άποτελοΰσιν 
άτταρτίαν. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 
Κεφ. 250 
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14 τοϋ 1974. 

"Αντικατά-
στασις τοΰ . 
άρθρου 3 τοΟ 
βασικοϋ 
νόμου. 
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(5) Τό ' Ιατρικόν Συμβούλιυν οπτοφασίζει δια πλειοψη
φίας, έν περιπτώσει δε Ισοψηφίας ό προεδρεύων της συνε
δριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(6) Τηρούμενης τής ύπό του εδαφίου (1) προβλεπομένης 
συνθέσεως του Ι α τρ ι κού Συμβουλίου, τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον, τη προτάσει του Υπουργού, δύνοπαι να διο. 
ρίση έτερον έγγεγραμμένον πρακτήρα ίατρόν προς άνα
πλήρωσιν προσωρινώς απουσιάζοντος ή κωλυομένου 
μέλους του ' Ιατρικού Συμβουλίου και έν δσω χρόνω διαρ
κεί ή τοιαύτη απουσία.». 

ΐρσποπΓοίησις 3. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της καταρ
τοΓ· άρθρου 7 γήσεως της υποπαραγράφου (Π) της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
νόμου
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 κ α ι τ
ήζ αντικαταστάσεως αυτής ύπό της ακολούθου νέας υποπα

ραγράφου :> 
«(ii) μετά την άπόκτησιν πτυχίου ούτος ύπηρέτησεν ώς ιατρός 

διά περίοδον τουλάχιστον δέκα οκτώ μηνών, κατά την διάρ
κειαν της οποίας παρηκολούθησεν επί εξ τουλάχιστον μήνας 
τον κλάδον τής παθολογίας και έπι εξ τουλάχιστον έτερους 
μήνας οίονδήττοτε κλάδον τής χειρουργικής, έν ο'ιωδή>ποτε 
Νοσοκσμείω τής Δημοκρατίας, ή έν τοιούτω Νοσοκομείω 
ετέρας χώρας δπερ ήθελε τύχει τής εγκρίσεως του Ι α τ ρ ι 
κού Συμβουλίου, ή έν μέρει έν οίωδήποτε Νοσοκομείω τής 
Δημοκρατίας καΐ έν μέρει έν τοιούτω Νοσοκομείω ετέρας 
χώρας δπερ ήθελε τύχει τής εγκρίσεως του ' Ιατρ ικού Συμ
βουλίου : 

Νοείται δτι ή υποπαράγραφος αϋτη δεν τυγχάνει εφαρ
μογής έν περιπτώσει προσώπου τό Οποιον ικανοποιεί τό 
Ίατρ ικόν Συμβούλιον δτι κατέχει προσόντα παρέχοντα εϊς 
αυτό τό δικαίωμα νά περιγραφή εαυτό ώς είδικόν δυνάμει 
τοΟ άρθρου 23, ή δτι υπηρέτησε διά περίοδον τουλάχιστον 
δύο και ήμίσεος ετών ώς Ιατρός έν τοιούτω Νοσοκομείω 
χώρας ετέρας ή τής Δημοκρατίας δπερ ήθελε τύχει της 
εγκρίσεως του ' Ιατρικού Συμβουλίου.». 

Τροποποίηση 4. Τό άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ
τοΰάρθρου 20 θήκης τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου (2), του υφισταμένου άρθρου 
; ^ ^ °

ι κ ο υ άναριθμουμένου ώς εδαφίου (1) : 
«(2) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγ

χάνει εφαρμογής έν περιπτώσει προσώπου τό όποιον υπηρετεί 
έν Νοσοκσμείω τής Δημοκρατίας διά τους σκοπούς τής υποπα
ραγράφου (ii) τής παραγράφου (γ) τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 
7, έάν κατά τήν έκτέλεσιν τής ανατιθέμενης εϊς αυτό υπηρεσίας 
τό τοιούτο πρόσωπον τελή όπό τήν καθοδήγησιν καΐ έπσπτείαν 
πρακτήρος Ιατρού εγγεγραμμένου δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου.». 

ΐροιιοποίηοις 5. Τό άρθρον 24 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τή 
τοθάρθρο.̂ 24 παραγράφω (γ) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «χειρουρ
ιοοβοιοικοΰ γϋΚήν ή Ιατρικήν θεραπείαν» (προτελευταία καί τελευταία γραμμή) , 
νόμου. τ ^ ν ^^^e o o v «ή .αναλαμβάνει τήν διάγνωσιν ή θεραπείαν οιασδήποτε 

ασθενείας ή παθήσεως δι* οΙόυδήποτε τρόπου ή μέσου». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


