ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ
180(I)/2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιατρών (Σύλλογοι,

τίτλος.

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος

16 του 1967

του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιατρών (Σύλλογοι,

4 του 1970

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμους του 1967 έως 2011 (που

28 του 1976

στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος

32 του 1977

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιατρών

90 του 1985

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμοι του 1967 έως

50 του 1987

(Αρ. 2) του 2011.

208(I) του 2002
69(I) του 2011.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
“ιατρός πολίτης κράτους μέλους που ασκεί υπηρεσίες ιατρού
στην Κύπρο προσωρινά και περιστασιακά” σημαίνει ιατρό
πολίτη κράτους μέλους που ασκεί νόμιμα υπηρεσίες ιατρού
Κεφ. 250.
30 του 1959
30 του 1961
53 του 1961
79 του 1968

στην Κύπρο προσωρινά και περιστασιακά δυνάμει του περί
Εγγραφής Γιατρών Νόμου.
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114 του 1968
14 του 1974
18 του 1979
72 του 1991
66(Ι) του 1995
112(Ι) του 1996
102(Ι) του 2004
24(Ι) του 2009
162(I) του 2011.
“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία»∙ και
(β) με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου
“ιατρός” με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“ιατρός” σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου και δεν
περιλαμβάνει ιατρό πολίτη κράτους μέλους που ασκεί
υπηρεσίες

ιατρού

στην

Κύπρο

προσωρινά

και

περιστασιακά ».
.

Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) εκ τεσσάρων άλλων ιατρών, από τους οποίους ο ένας
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τουλάχιστον να ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της
Δημοκρατίας, που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα επί
επταετία τουλάχιστον και οι οποίοι διορίζονται από το
Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος»∙ και
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της λέξης
“Πέντε” (πρώτη γραμμή) με τη λέξη “Τρία”.
Τροποποίηση

4.

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) εάν επέδειξε στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως ιατρού
διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το ιατρικό
επάγγελμα:
Νοείται ότι ως ασυμβίβαστη προς το ιατρικό
επάγγελμα

διαγωγή

θεωρείται,

παράβαση των διατάξεων

πλην

άλλων,

η

του άρθρου 22 του περί

Εγγραφής Γιατρών Νόμου.»∙ και
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (3):
«(3) Η διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών σε
τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε από ποινικό ή πολιτικό
δικαστήριο σε διαδικασία στην οποία ιατρός υπήρξε διάδικος
δύναται να γίνει δεκτή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εκ
πρώτης όψεως απόδειξη.».
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Τροποποίηση

5.

Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 6Α

αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού των

του βασικού

λέξεων “πεντακοσίας λίρας” (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις “δέκα

νόμου.

χιλιάδες ευρώ”.

Τροποποίηση

6.

του βασικού

το άρθρο 6Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6Β:

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 6Β.
«6Β. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους και οι πειθαρχικές διατάξεις
του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών
ισχύουν, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του περί
Εγγραφής Γιατρών Νόμου και καθόσον αφορά ιατρούς πολίτες
κράτους μέλους που ασκούν υπηρεσίες ιατρού στην Κύπρο
προσωρινά και περιστασιακά.».
Τροποποίηση

7.

Το Μέρος ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του Μέρους ΙΙΙ

αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 6 αυτού σε άρθρο 6Γ.

του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

8.

Το εδάφιο (4) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 8

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β), (γ) και
(δ) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α), (β), (γ)
και (δ), αντίστοιχα:
«(α) δύο (2) ιατρούς, όταν ο Τοπικός Ιατρικός Σύλλογος
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αποτελείται από όχι περισσότερα από τριακόσια
(300) μέλη.
(β)

τρεις (3) ιατρούς, όταν ο Τοπικός Ιατρικός Σύλλογος
αποτελείται από όχι περισσότερα από εξακόσια
(600) μέλη.

(γ)

τέσσερις (4) ιατρούς, όταν ο Τοπικός Ιατρικός
Σύλλογος αποτελείται από όχι περισσότερα από
εννιακόσια (900) μέλη∙ και

(δ)

πέντε (5) ιατρούς, όταν ο Τοπικός Ιατρικός
Σύλλογος

αποτελείται

από

περισσότερα

από

εννιακόσια (900) μέλη:»∙ και
(β)

με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι όταν ο Τοπικός Ιατρικός Σύλλογος
αποτελείται από όχι περισσότερα από εξήντα (60) μέλη,
καμία εκλογή δε διεξάγεται και ο σύλλογος αυτός
εκπροσωπείται στο Συμβούλιο μόνο από τον Πρόεδρό
του.».

Τροποποίηση

9.

Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3)(α) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση

6
απουσίας ή ανικανότητας αυτών, μέλος που ορίζεται από τη
γενική συνέλευση προεδρεύει της συνέλευσης.
(β)

Απαρτία αποτελεί το ένα δέκατο των μελών που

έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση:
Νοείται ότι, αν δε σχηματισθεί η απαραίτητη
απαρτία εντός τριάντα λεπτών από την καθορισμένη ώρα
για την έναρξη της γενικής συνέλευσης, τα παρόντα μέλη
αποτελούν απαρτία.»∙ και
(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (5)
αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης “Τριών”
(πρώτη γραμμή) με τη λέξη “Τεσσάρων”∙ και

(ii)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) αυτής
με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ii):
«(ii) Δύο να είναι κυβερνητικοί ιατροί και μη μέλη του
ίδιου Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.».

Τροποποίηση

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(1)Το Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή
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υποχρεωτικά όταν κατατεθεί στο Γραμματέα αυτού έγγραφη
αίτηση υπογεγραμμένη από το ένα δέκατο των μελών που
δικαιούνται παράσταση στη γενική συνέλευση.»∙ και
(β) με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού και την
αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με τελεία.
Τροποποίηση

11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 12

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης “τριών” (πέμπτη

του βασικού

γραμμή) με τη λέξη “τεσσάρων”.

νόμου.
Έναρξη της

12.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος

ισχύος του

τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη

παρόντος

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νόμου.
(2) Το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη
της θητείας του παρόντος Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΔΠ/ΕΠ.

