
 

Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 208(Ι) του 2002 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ  
(ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1987 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως. ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείον Συντάξεων) Νόμους του 1967 έως 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 
Συντάξεων) Νόμοι του 1967 έως 2002. 

  Συνοπτικός τίτλος.

16 του 1967
 4 του 1970

 28 του 1976
 32 του 1977
 90 του 1985

 50 του 1987.

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (5) και (6) αυτού 
με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

  Τροποποίηση του 
  άρθρου 8 του 

  βασικού νόμου.

«(5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της, τα της εσωτερικής λειτουργίας της καθώς και τον τρόπο διενέργειας των εκλογών με 
βάση τα εδάφια (3) και (4). 

(6)(α) Κανένα μέλος δε γίνεται δεκτό σε οποιαδήποτε συνέλευση, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτε είναι εκλέξιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, αν δεν έχει σε ισχύ 
ετήσια άδεια επαγγέλματος· 

          (β)  (i) Κανένας δεν ασκεί το επάγγελμα του ιατρού αν δεν έχει σε ισχύ ετήσια άδεια 
επαγγέλματος, 

              (ii) η ετήσια άδεια εκδίδεται από την Επιτροπή του Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, 
σύμφωνα με τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο και με καταβολή του καθορισμένου από 
το Συμβούλιο ποσού, 

                (iii) η ετήσια άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου που έπεται της ημερομηνίας 

εκδόσεώς της, 

                (iv) κάθε πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του ιατρού, χωρίς να έχει ετήσια 
άδεια σε ισχύ, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες και το δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα από την 
ποινή, να διατάξει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στην Επιτροπή τα οφειλόμενα ποσά 
εκδόσεως ετήσιας άδειας.». 

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του 
εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  Τροποποίηση του 
  άρθρου 13 του 

  βασικού νόμου.

         «(ζ) να καθορίζει το ποσοστό που θα καταβάλλεται στο Συμβούλιο, από το ποσό που 
επιβάλλεται στα μέλη για έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, και να εκδίδει 
κανονισμούς που να διέπουν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος·». 
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