
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  

τίτλος. 
 
33(Ι) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών 

Ιατρικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμο του 2008 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμοι του 

2008 και 2011. 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

  

 «(δ) κατέχει πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο 

φυσικού ιατρικής που αναγνωρίσθηκε από το Συμβούλιο·ή». 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Mε τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «ετήσια» 

(τρίτη γραμμή)· 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «το 

έτος» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «τα έτη»· 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του εδάφιου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3): 

   

 «(3) Η άδεια λήγει μετά την πάροδο τριετίας από την 

ημερομηνία έκδοσής της: 
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       Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την 

εγγραφή ένα μήνα από τη λήξη της άδειας.». 

και 

   

 (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «ετήσιας» 

(δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 

το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «ετήσιας» (πέμπτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 19 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

 «(β) ενός εγγεγραμμένου φυσικού ιατρικής, για να εκπροσωπεί το 

Σύλλογο στο Συμβούλιο:». 
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «δε» (στο τέλος της 

πρώτης γραμμής) με τη λέξη «σε». 
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