
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013  Ν. 73(Ι)/2013 

Ν. 73(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

       Κεφ. 250. 

30 του 1959 

30 του 1961 

53 του 1961 

79 του 1968 

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(Ι) του 2011.  

 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Εγγραφής Γιατρών Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

 2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
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του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  του 1967 

4 του 1970 

28 του 1976 

32 του 1977 

90 του 1985 

50 του 1987 

208(Ι) του 2002 

69(Ι) του 2011 

180(Ι) του 2011 

23(Ι) του 2012 

72(Ι) του 2013. 

 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 

«“Εταιρεία Ιατρών” σημαίνει εταιρεία της οποίας η σύσταση 

εγκρίνεται από το Ιατρικό Συμβούλιο και η οποία, αμέσως 

μετά την εγγραφή της από τον Έφορο Εταιρειών, εγγράφεται 

στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου· 

 

“Μητρώο Εταιρειών Ιατρών” σημαίνει το μητρώο που τηρείται 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 8 του 

παρόντος Νόμου· 

 

“Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος” σημαίνει το Συμβούλιον του 

Ιατρικού Σώματος που καθιδρύεται δυνάμει του περί Ιατρών 

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 8. 

 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 7Ε αυτού, του ακόλουθου νέου 

άρθρου 8: 

 

  «Σύσταση 

Εταιρείας 

Ιατρών. 

       Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(Ι) του 1992 

96(Ι) του 1992 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

 8. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, το Ιατρικό Συμβούλιο, 

μετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη 

σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Ιατρών 

και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας 

δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, 

όπως αυτός τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, αν η εταιρεία αυτή: 
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151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 
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198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013.  

   

 

      Κεφ. 116. 

77 του 1977 

54(Ι) του 2011 

146(Ι) του 2011. 

 (α) Είναι προτεινόμενη για 

εγγραφή στη Δημοκρατία, 

δυνάμει του περί 

Ομορρύθμων και 

Ετερορρύθμων Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία της 

οποίας όλοι οι προτιθέμενοι 

συνέταιροι είναι γιατροί 

εγγεγραμμένοι με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος 

Νόμου∙ ή 

 

    (β) είναι προτεινόμενη για 

εγγραφή στη Δημοκρατία, 

δυνάμει του περί Εταιρειών 
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Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης της οποίας το 

σύνολο των προτιθέμενων 

μετόχων και μελών του 

διοικητικού συμβουλίου είναι 

γιατροί εγγραμμένοι με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου: 

 

  Νοείται ότι μέτοχος 

ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης 

μπορεί να είναι και 

ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 

εταιρεία της οποίας οι 

συνέταιροι είναι γιατροί 

εγγεγραμμένοι με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος 

Νόμου· 

 

    (γ) είναι προτεινόμενη για 

εγγραφή ομόρρυθμη ή 
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ετερόρρυθμη εταιρεία ή 

ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης της 

οποίας το όνομα αποτελείται 

αποκλειστικά από το όνομα ή 

τα ονόματα ενός ή 

περισσότερων γιατρών που 

ασκούν ή άσκησαν το 

επάγγελμα. 

 

     (2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές 

σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση 

μετοχών ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης που έχει 

εγγραφεί ως Εταιρεία Ιατρών θεωρείται 

νόμιμη και καταχωρίζεται από τον 

Έφορο Εταιρειών, μόνο εάν τύχει της 

προτέρας έγκρισης του Ιατρικού 

Συμβουλίου. 

 

     (3) Το Ιατρικό Συμβούλιο 

ενημερώνει το Συμβούλιο Ιατρικού 
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Σώματος για κάθε Εταιρεία Ιατρών που 

εγκρίνει δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

 

     (4) Κάθε Εταιρεία Ιατρών της 

οποίας η εγγραφή στον Έφορο 

Εταιρειών έχει ολοκληρωθεί, 

καταχωρίζεται από το Ιατρικό 

Συμβούλιο σε ειδικό μητρώο που 

τηρείται από αυτό και καλείται “Μητρώο 

Εταιρειών Ιατρών”. 

 

     (5) Εταιρεία Ιατρών που 

εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης καταχωρίζεται 

με το αρκτικόλεξο “Ι.Ε.Π.Ε.” (Ιατρική 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αντί 

της συντομογραφίας “Λίμιτεδ”, και, όπου 

το όνομα αποδίδεται με λατινικούς 

χαρακτήρες, με το αρκτικόλεξο “DLC” 

(Doctors’ Limited Company): 

 

 Νοείται ότι το όνομα της Εταιρείας 

Ιατρών που εγγράφεται σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο μπορεί να 

εμφανίζεται και να χρησιμοποιείται τόσο 
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με ελληνικούς όσο και με λατινικούς 

χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει 

εγγραφεί με ελληνικούς ή λατινικούς 

χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών. 

 

     (6) Τηρουμένων των διατάξεων 

του εδαφίου (7) και χωρίς επηρεασμό 

των διατάξεων του περί Ομορρύθμων 

και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του 

περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, το Ιατρικό Συμβούλιο 

αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας 

Ιατρών από το Μητρώο Εταιρειών 

Ιατρών, αν η εταιρεία παύει να πληρεί  

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου 

(1), ανάλογα με την περίπτωση. 

 

     (7) Το Ιατρικό Συμβούλιο δεν 

αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε 

Εταιρείας Ιατρών από το Μητρώο 

Εταιρειών Ιατρών, αν ο λόγος για τον 

οποίο παύει να πληρεί τις 
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προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 

παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), 

ανάλογα με την περίπτωση, οφείλεται- 

 

    (α)  στην απόκτηση συμφέροντος 

για τις περιπτώσεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1), στην απόκτηση μετοχών 

ως αποτέλεσμα 

κληρονομικής διαδοχής από 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι 

γιατρός. ή 

 

    (β) στην απώλεια, με 

οποιοδήποτε τρόπο, από 

συνέταιρο ή μέλος εταιρείας 

ή μέλος διοικητικού της 

συμβουλίου, ανάλογα με την 

περίπτωση, της ιδιότητας του 

γιατρού· 

 

    και νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι 

αίρονται μέσα σε περίοδο δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία κατά την 

οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που 



11 
 

 

να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία Ιατρών 

συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις 

των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου 

(1), ανάλογα με την περίπτωση. 

 

     (8) Η διάλυση Εταιρείας Ιατρών 

συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη 

διαγραφή της από το Μητρώο 

Εταιρειών Ιατρών.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

 4.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

   

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως 

ακολούθως: 

 

  (i) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«παράσταση» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή αν 

Εταιρεία Ιατρών έχει εξασφαλίσει εγγραφή με 

ψευδή ή δόλια παράσταση». και 

   

  (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«κατάλληλη» (ένατη γραμμή), της φράσης «ή, 
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ανάλογα με την περίπτωση, όπως η εγγραφή 

Εταιρείας Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών 

ανασταλεί για τέτοια περίοδο την οποία αυτό ήθελε 

θεωρήσει κατάλληλη ή όπως ακυρωθεί». 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 

«(2) Όταν με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του 

εδαφίου (1) διατάσσεται- 

(α) όπως διαγραφεί το όνομα γιατρού από το 

Μητρώο ή όπως ακυρωθεί η εγγραφή 

Εταιρείας Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών 

Ιατρών ή 

(β) όπως γιατρός παύσει να ασκεί το επάγγελμά 

του για τέτοια περίοδο ως ήθελε καθοριστεί 

στο διάταγμα ή όπως η εγγραφή Εταιρείας 

Ιατρών στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών 

ανασταλεί,  

ο Έφορος- 

(i) στην πρώτη αναφερόμενη περίπτωση και 

εφόσον το διάταγμα δεν ανατράπηκε με 

έφεση, διαγράφει από το Μητρώο το όνομα 

του γιατρού ή διαγράφει από το Μητρώο 

Εταιρειών Ιατρών το όνομα της Εταιρείας 
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Ιατρών, 

(ii) στη δεύτερη αναφερόμενη περίπτωση και 

εφόσον το διάταγμα δεν ανατράπηκε με 

έφεση, προβαίνει σε καταχώριση για αυτό 

στο Μητρώο ή στο Μητρώο Εταιρειών 

Ιατρών, ανάλογα με την περίπτωση, και 

(iii) σε κάθε άλλη περίπτωση μεριμνά για τη 

δημοσίευση ειδοποίησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία 

περιέχει το αποτέλεσμα του ουσιώδους 

μέρους του διατάγματος.». και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

 

 «(3) Σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται δυνάμει του 

εδαφίου (1), ο γιατρός εναντίον του οποίου υπάρχει 

ισχυρισμός ότι διέπραξε το αδίκημα αυτό, ότι επέδειξε 

τέτοια ανάρμοστη διαγωγή ή προέβη σε τέτοιες ψευδείς 

παραστάσεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Εταιρεία 

Ιατρών δικαιούται να εμφανιστεί και να τύχει ακρόασης 

ενώπιον του Ιατρικού Συμβουλίου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

 5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 

 

   

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της 

φράσης «, δύναται, εντός δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση από τον Έφορο προς αυτόν» (τέταρτη και 

πέμπτη γραμμή) με τη φράση «ή Εταιρεία Ιατρών της 

οποίας η εγγραφή διατάχθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο 

να ακυρωθεί ή ανασταλεί για τέτοια περίοδο, η οποία 

ήθελε καθοριστεί στο διάταγμα, δύναται, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση από τον Έφορο προς 

αυτόν ή αυτή»· 

   

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της 

φράσης «από το Μητρώο ή σε σχέση με την παύση» 

(τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ή της 

εφεσείουσας από το Μητρώο ή το Μητρώο Εταιρειών 

Ιατρών ή σε σχέση με την παύση ή αναστολή»· και 

   

  (γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού ως 

ακολούθως: 

   

  (i) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «γιατρός» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή Εταιρεία Ιατρών»·  
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  (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «γιατρού» 

(τρίτη γραμμή), της φράσης «ή ακυρώνει την 

εγγραφή της εν λόγω Εταιρείας Ιατρών»· και 

   

  (iii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «παύσης» 

(τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή της αναστολής». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

 6. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτή 

των λέξεων «πνευματικής νόσου» (δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις «της σωματικής ή διανοητικής κατάστασής τους,». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

 7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 19: 

     

  «Δικαίωμα 

εγγεγραμμένων 

γιατρών να 

απαιτούν 

αμοιβή. 

 19.-(1) Κάθε γιατρός εγγεγραμμένος 

δυνάμει του Νόμου αυτού και κάθε 

Εταιρεία Ιατρών, μέσω γιατρών 

εγγεγραμμένων δυνάμει του Νόμου 

αυτού, δικαιούνται να ασκούν την ιατρική 

και να απαιτούν, να ενάγουν για και να 

εισπράττουν χρηματική αμοιβή για 

ιατρικές υπηρεσίες, για την αξία 
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οποιουδήποτε φαρμάκου και για την αξία 

ή χρήση οποιουδήποτε ιατρικού ή 

χειρουργικού οργάνου. 

     

     (2)  Η προσωπική ευθύνη ιατρού, 

προς οποιοδήποτε τρίτο για ιατρική 

αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα που 

αυτός διέπραξε κατά την άσκηση των 

ιατρικών του καθηκόντων, σε καμία 

περίπτωση δεν θα επηρεάζεται από το 

γεγονός ότι οι συναφείς του υπηρεσίες 

έχουν προσφερθεί μέσω Εταιρείας 

Ιατρών, η οποία βέβαια θα είναι και εκ 

προστήσεως υπεύθυνη για τις πράξεις ή 

παραλείψεις των ιατρών μετόχων ή 

συνεταίρων που την αποτελούν ή 

εργοδοτούνται από αυτήν.». 

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

 

 8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«εγγεγραμμένος» (έκτη γραμμή), των λέξεων «γιατρός ή 

Εταιρεία Ιατρών». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

 9. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «επάγγελμα του» (πρώτη 
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του βασικού 

νόμου. 

γραμμή), της φράσης «ή οποιαδήποτε Εταιρεία Ιατρών που 

δραστηριοποιείται». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

 10. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (4): 

 

«(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν, 

τηρουμένων των αναλογιών, και για Εταιρεία Ιατρών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

 11. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «γιατρός» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή 

Εταιρεία Ιατρών μέσω γιατρών εγγεγραμμένων δυνάμει 

του παρόντος Νόμου,»· 

 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ1): 

 

 «(δ1) αν και είναι Εταιρεία Ιατρών και ενώ η εγγραφή της 

στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών αναστάλθηκε 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά 
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τη διάρκεια της αναστολής αυτής ασκεί ή 

μετέρχεται την ιατρική ή χειρουργική ή παρέχει 

οποιαδήποτε ιατρική γνώμη ή συμβουλή ή 

υποδεικνύει οποιαδήποτε ιατρική ή χειρουργική 

θεραπεία έναντι οποιουδήποτε τέλους ή 

ανταμοιβής με οποιοδήποτε πρόσχημα·»· και  

 

(γ)  με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εκατό 

πενήντα λιρών» (εικοστή τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 

«διακόσια πενήντα ευρώ». 

 

 

 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013  Ν. 73(Ι)/2013 

 


