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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.:  

L 354, 

28.12.2013, 

σ. 132. 

 

«Οδηγία 2013/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 

εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»)», 

  

   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 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 
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72 του 1991 

66(Ι) του 1995 

112(Ι) του 1996 

102(Ι) του 2004 

24 (Ι) του 2009 

162(Ι) του 2011 

73 (Ι) του 2013 

171(Ι) του 2013. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του πιο κάτω νέου όρου και του 

ορισμού του:   

  

 ««Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ)» σημαίνει το 

ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών των 

κρατών μελών, που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα των 

επαγγελματιών και για κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή∙».   

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 7ΣΤ. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 7Ε αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 7ΣΤ: 
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 «Διαδικασία 

γνωστοποίησης. 

7ΣΤ.-(1)  Το Ιατρικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νομοθεσία, τις 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 

θεσπίζει για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης 

ιατρού. 

   

   (2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

τη διάρκεια και το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

   

   (3) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) και οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2) διαβιβάζονται μέσω του 

Συστήματος Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς 

(ΙΜΙ).». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 10Γ 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 10Γ του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού 

της τελείας με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

  

   «(δ)  αποδεδειγμένη γνώση από αυτόν της Ελληνικής 

γλώσσας:  
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    Νοείται ότι, το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ειδική επιτροπή που συστήνεται 

για το σκοπό αυτό για τη διαπίστωση του βαθμού γνώσης της 

Ελληνικής γλώσσας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 10Δ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το  άρθρο 10 Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3):  

  

   «(3)  Στην περίπτωση που το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίσει να 

ελέγξει τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, 

ζητά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 

πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης του 

παρόχου υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτές είναι αναγκαίες για 

την αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών πιθανόν ζημιογόνων για 

τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.». 

  

Τροποποίηση  

του Τέταρτου  

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού με την ακόλουθη 

παράγραφο (2):  

 

 

  

   «(2)  Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά 
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τουλάχιστον πέντε (5) έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν 

επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές 

μονάδες του συστήματος ECTS και αποτελείται από 

τουλάχιστον πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5500) ώρες 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται 

εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, εκτός των 

περιπτώσεων προσώπων που άρχισαν τις σπουδές τους πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 1972, των οποίων η ιατρική εκπαίδευση 

δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση 

πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι (6) μηνών υπό την 

εποπτεία των αρμοδίων αρχών.». 

 


