
Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2009. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 250 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 
Άρθρο  

1. Συνοπτικός τίτλος 
2. Ερµηνεία 
3. Καθίδρυση και σύνθεση Ιατρικού Συµβουλίου 
4. Θητεία 
5. Ο Έφορος τηρεί Ιατρικό Μητρώο 
6. Αίτηση για εγγραφή 
7. 3 του 102(Ι) του 2004. Εγγραφή Ιατρών. 

7Α. 4 του 102(Ι) του 2004. Αναγνωρισµένοι τίτλοι που δεν περιλαµβάνονται στο Τρίτο 
Παράρτηµα.  

785976588 

7Β. 4 του 102(Ι) του 2004. Χρήση επαγγελµατικού τίτλου. 
7Γ. 4 του 102(Ι) του 2004. Χρήση ακαδηµαϊκού τίτλου. 
7∆. 4 του 102(Ι) του 2004. Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών. 
7Ε 4 του 24(Ι) του 2009. Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
8. Καταργήθηκε από το άρθρο 5 του 72 του 1991 
9. Ειδική άδεια για άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος σε ίδρυµα ή νοσοκοµείο 

10. Άδεια για κλήση ειδικού από το εξωτερικό 
10Α. 5 του 24(Ι) του 2009. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
10Β. 6 του 24(Ι) του 2009. Απαλλαγές. 

401511788 

10Γ. 6 του 24(Ι) του 2009. Προηγούµενη δήλωση σε περίπτωση µετακίνησης του παρόχου. 
10∆. 6 του 24(Ι) του 2009. ∆ιοικητική συνεργασία. 
10Ε. 6 του 24(Ι) του 2009. Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας. 

11. Απαλλαγή από την εγγραφή 
12. Εξουσίες Ιατρικού Συµβουλίου για διεξαγωγή έρευνας για ανάρµοστη συµπεριφορά 
13. Έφεση κατά διατάγµατος διαγραφής ονόµατος από το µητρώο ή κατά διατάγµατος παύσης 
14. Τήρηση του Μητρώου ενηµερωµένου και δηµοσίευση αυτού 
15. Εξουσία του Υπουργικού Συµβουλίου να διατάσσει όπως όνοµα γιατρού διαγραφεί από το 

Μητρώο 
16. ∆ιαγραφή του ονόµατος γιατρού από το Μητρώο 

647130310 

17. Εγγραφή πρόσθετων προσόντων 
18. ∆ιαγραφή από το Μητρώο του ονόµατος γιατρού 
19. Οι γιατροί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελµα και να απαιτούν αµοιβή 
20. Ο γιατρός πρέπει να µην ασκεί την ιατρική κλπ. ή να εισπράττει αµοιβή εκτός αν είναι 

εγγεγραµµένος 
21. Πώληση φαρµάκων 
22. Απαγόρευση διαφήµισης 
23. 5 του 112(Ι) του 1996. Καθορισµός ειδικών προσόντων από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
24. Ποινές 
25. Επιφύλαξη για περιτοµή 

71102380 

26. Ερµηνεία όρων 
27. Επιφύλαξη σε σχέση µε ορισµένους γιατρούς 
28. Κανονισµοί 
29. 6 του 102(Ι) του 2004. Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση Παραρτηµάτων. 
30. 6 του 102(Ι) του 2004. Μεταβατική διάταξη. 
31. 6 του 102(Ι) του 2004. Κατάργηση. 66(Ι) του 1995. 

 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 7 του 102(Ι) του 2004. ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

4203259 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2009. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 7 του 102(Ι) του 2004. ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ  
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑΤΡΩΝ 

 
  

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. 

 

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

Ερµηνεία. 
3 του 53/61. 

2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά— 
 
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 

Παράρτηµα Τρίτο: 
24.5.1962. 

"Γενικός ∆ιευθυντής" σηµαίνει το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας και 
περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο από το Υπουργικό 
Συµβούλιο γενικά ή ειδικά για όλους ή µερικούς από τους σκοπούς του νόµου 
αυτού· 
 
"Έφορος" σηµαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε 
γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για να ασκεί τα 
καθήκοντα του Εφόρου για τους σκοπούς του νόµου αυτού· 
 

2 του 102(Ι) του 
2004. 

«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· 
 

2 του 102(Ι) του 
2004. 

 
68(Ι) του 1996 
48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 
219(Ι) του 2002 
38(Ι) του 2003 
1(Ι) του 2004. 

“ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σηµαίνει το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
που ιδρύθηκε δυνάµει των περί Αναγνώρισης Tίτλων Σπουδών Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµων του 1996 
µέχρι 2004· 
 

2 του 102(Ι) του 
2004. 

“Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο” σηµαίνει την Συµφωνία για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο 
Οπόρτο (EE L 1 της 03.01.1994, σ. 3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 
 

2 του 102(Ι) του 
2004. 

“τρίτη χώρα” σηµαίνει κράτος το οποίο δεν είναι κράτος µέλος· 
 

 "Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
 

527349352 
Καθίδρυση και 

σύνθεση Ιατρικού 
Συµβουλίου. 
2 του 18/79. 

 

3.—(1) Καθιδρύεται Ιατρικό Συµβούλιο υπό την επωνυµία "Το Ιατρικό 
Συµβούλιο Κύπρου" (το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως "το Ιατρικό 
Συµβούλιο") το οποίο αποτελείται από επτά µέλη, δηλαδή —  

2 του 72/91. (α) τρείς εγγεγραµµένους γιατρούς οι οποίοι κατέχουν θέση στην Υπηρεσία του 
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Υπουργείου Υγείας· και 
 
(β) τέσσερεις εγγεγραµµένους γιατρούς που ασκούν το επάγγελµα τους ιδιωτικά, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από το Συµβούλιο του Ιατρικού Σώµατος· 
 
και όλοι διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόταση του Υπουργού. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόταση του Υπουργού, ορίζει ένα από τα 
µέλη του Ιατρικού Συµβουλίου, ως τον Πρόεδρο του. 
 
(3) Ο Πρόεδρος ή µε αίτηση τριών µελών του Ιατρικού Συµβουλίου συγκαλεί τις 
συνεδριάσεις αυτού και προεδρεύει αυτών και σε περίπτωση απουσίας του 
Προέδρου τα παριστάµενα µέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της 
συνεδρίασης. 
 
(4) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα µέλη ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών 
οποιαδήποτε τέσσερα µέλη αποτελούν απαρτία. 
 
(5) Το Ιατρικό Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία, και σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
(6) Τηρουµένης της σύνθεσης του Ιατρικού Συµβουλίου που προβλέπεται από το 
εδάφιο (1), το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόταση του Υπουργού, δύναται να 
διορίσει άλλο εγγεγραµµένο γιατρό για αναπλήρωση µέλους του Ιατρικού 
Συµβουλίου που απουσιάζει προσωρινά ή εµποδίζεται και για όσο χρόνο διαρκεί 
η απουσία αυτή. 
 

Θητεία. 
2(α) του 53/61. 

4.—(1) Κάθε µέλος του Ιατρικού Συµβουλίου το οποίο διορίζεται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο υπηρετεί για περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία του 
διορισµού του: 
 

2(α) του 53/61. Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να 
τερµατίσει το διορισµό οποιουδήποτε τέτοιου µέλους. 
 

5 του 53/61. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο: 

24.5.1962. 
 

(2) Οποιοδήποτε µη επίσηµο (non—official) µέλος του Ιατρικού Συµβουλίου 
δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να παραιτηθεί από την ιδιότητα του ως µέλος 
αφού επιδώσει στο Γενικό ∆ιευθυντή γραπτή ειδοποίηση. 

Ο Έφορος τηρεί 
Ιατρικό Μητρώο. 

6 του 53/61. 
Πρώτο 

Παράρτηµα. 
3 του 72/91. 

5.—(1) Ο Έφορος τηρεί µητρώο το οποίο καλείται "το Ιατρικό Μητρώο" 
σύµφωνα µε τον τύπο στο Πρώτο Παράρτηµα στο οποίο αυτός, µε την καταβολή 
τέλους είκοσι λιρών, καταχωρεί το όνοµα, τη διεύθυνση, την ηµεροµηνία 
εγγραφής και τα προσόντα κάθε προσώπου το οποίο υποβάλλει αίτηση και 
δικαιούται να εγγραφεί δυνάµει του Νόµου αυτού: 
 
Νοείται ότι κανένα προσόν δεν καταχωρείται στο Μητρώο εκτός αν το Ιατρικό 
Συµβούλιο ικανοποιηθεί µε τέτοιες αποδείξεις τις οποίες αυτό ήθελε θεωρήσει 
επαρκείς ότι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κατέχει τέτοιο προσόν δικαιούται 
σε αυτό. 
 

∆εύτερο 
Παράρτηµα. 

 

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον τύπο που εκτίθεται στο ∆εύτερο 
Παράρτηµα, εκδίδεται σε κάθε εγγεγραµµένο γιατρό µε την εγγραφή. 

Αίτηση για 
εγγραφή. 

6. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να εγγραφεί δυνάµει του Νόµου 
αυτού, υποβάλλει στον Έφορο αίτηση και τέτοιες γραπτές αποδείξεις ως ήθελε 
απαιτηθεί για υποστήριξη της αίτησής του. 
 

3 του 102(Ι) του 
2004. 

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως ιατρός στο δυνάµει του άρθρου 
5 Ιατρικό Μητρώο, αν ικανοποιεί το Ιατρικό Συµβούλιο ότι: 
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Εγγραφή Ιατρών.  
178064882 

 (α) Έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· 
 
(β) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας 
που έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία ή είναι πολίτης άλλου κράτους 
µέλους· 
 

 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 
Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που 
αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτηµα και πληρούν τις προϋποθέσεις του Τετάρτου 
Παραρτήµατος ή είναι κάτοχος διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που 
δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτηµα, αλλά είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις 
του Τέταρτου Παραρτήµατος, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται 
από το Ιατρικό Συµβούλιο, ή καλύπτεται κάτω από τις πρόνοιες του άρθρου 7Α· 
 

 
2(α) του 24(Ι) του 

2009. 

(δ) µετά την περάτωση των βασικών του σπουδών έχει υπηρετήσει ως ιατρός 
για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα µηνών, η οποία περιλαµβάνει έξι µήνες στην 
παθολογία και έξι µήνες στη χειρουργική, σε νοσηλευτικό ίδρυµα της 
∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Ιατρικό Συµβούλιο ή µερικώς σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυµα της 
∆ηµοκρατίας και µερικώς σε νοσηλευτικό ίδρυµα άλλου κράτους µέλους ή 
τρίτης χώρας το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συµβούλιο: 
 
Νοείται ότι η προαναφερθείσα προϋπόθεση υπηρεσίας δώδεκα µηνών δεν 
υφίσταται σε περίπτωση προσώπου που ικανοποιεί το Ιατρικό Συµβούλιο ότι 
κατέχει τα προσόντα τα οποία παρέχουν σ’ αυτό το δικαίωµα να θεωρείται ότι 
κατέχει ειδικότητα σύµφωνα µε το άρθρο 23, ή ότι υπηρέτησε για περίοδο 
τουλάχιστον τριάντα µηνών ως γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυµα άλλης χώρας ή 
της ∆ηµοκρατίας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Ιατρικού Συµβουλίου· 
 
(ε) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκοµίζει 
πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη άλλου 
κράτους µέλους, αντίγραφο ποινικού µητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιµο 
έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουµένου ότι δεν έχουν 
παρέλθει τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους· 
 
(στ) δεν έχει αποστερηθεί της πρακτικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος σε 
άλλο κράτος για ανάρµοστη επαγγελµατική συµπεριφορά, η οποία 
διαπιστώνεται από το Ιατρικό Συµβούλιο ως τέτοια. 
 

2(β) του 24(Ι) του 
2009. 

(2) Το Ιατρικό Συµβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του 
ενδιαφεροµένου εντός ενός µηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον 
ενηµερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. 
 

2(β) του 24(Ι) του 
2009. 

 (3) Το Ιατρικό Συµβούλιο εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση εντός τριών µηνών 
από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφεροµένου. 
 

 (4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Ιατρικού Συµβουλίου ή 
παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσµίας, ο 
ενδιαφερόµενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, δυνάµει του 
άρθρου 146 του Συντάγµατος. 
 

 
 
 
 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 
Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

(5) Το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογηµένες αµφιβολίες, να 
ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους βεβαίωση της 
γνησιότητας των διπλωµάτων, πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων που έχουν 
χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτηµα, καθώς και 
βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής πληρεί όλες τις προβλεπόµενες στο 
Τέταρτο Παράρτηµα προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 
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 (6) Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους µέλους που κατέχει 
δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Ιατρικό 
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώµατος, 
πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος µέλος καθώς και την 
εκπαίδευση και/ή την επαγγελµατική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόµενος σε 
άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα, προβαίνοντας σε συγκριτική εξέταση 
µεταξύ των ικανοτήτων που πιστοποιούνται µε αυτά τα διπλώµατα και αυτή την 
πείρα και αφετέρου των γνώσεων και των προσόντων που απαιτούνται από τον 
παρόντα Νόµο ή τους δυνάµει αυτού εκδοθέντες κανονισµούς. 
 

2(γ) του 24(Ι) του 
2009. 

(6Α) Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους µέλους, που κατέχει 
δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Ιατρικό 
Συµβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον 
ο ενδιαφερόµενος διαθέτει τριετή επαγγελµατική πείρα στο έδαφος του κράτους 
µέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελµατική 
αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος µέλος. 
 

2956867 
 (7) Το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την 

εγγραφή ως ιατρού, προσώπου, που αν και δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή 
σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας που έχει τη συνήθη διαµονή του στην 
Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους µέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο εδάφιο (1). 
 

4 του 102(Ι) του 
2004. 

Αναγνωρισµένοι 
τίτλοι που δεν 

περιλαµβάνονται 
στο Τρίτο 

Παράρτηµα. 
 

7Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, επιτρέπεται 
η εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο σε υπήκοο κράτους µέλους που κατέχει: 
 

 
 

Τέταρτο 
Παράρτηµα. 

3(α) του 24(Ι) του 
2009. 

(α) ∆ιπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο 
σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο 
Τέταρτο Παράρτηµα, και έχουν χορηγηθεί από κράτος µέλος, όταν πιστοποιούν 
εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 20ή ∆εκεµβρίου 1976 στο Βέλγιο, τη 
∆ανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την 
Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1981 στην 
Ελλάδα, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και την Πορτογαλία, 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη 
Νορβηγία και την Ισλανδία, πριν από την 1η Μαΐου 1995 στο Λίχνενσταϊν, πριν 
από την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν από την 1η Μαΐου 2004 στη 
Μάλτα, τη Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, εφόσον συνοδεύεται από 
βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο πολίτης αυτός επιδόθηκε πραγµατικά και νόµιµα 
στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως: 
 

3(β) του 24(Ι) του 
2009. 

Νοείται ότι οι κάτοχοι του βουλγάρικου τίτλου «фeлдшep» («feldsher») δεν 
δικαιούνται επαγγελµατικής αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης του 
επαγγέλµατος του ιατρού στη ∆ηµοκρατία. 
 

 
 
 
 

Τέταρτο 
Παράρτηµα. 

 

(β) διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους ιατρού που πιστοποιούν 
εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας 
της Γερµανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτηµα, εφόσον: 
 

3(γ) του 24(Ι) του (i) Πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990· 
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2009. 
 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 

 
(ii) παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού στο σύνολο του 
εδάφους της Γερµανίας µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που 
χορηγούνται από τις αρµόδιες γερµανικές αρχές και αναφέρονται στο Τρίτο 
Παράρτηµα· και 
 

 (iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από τις αρµόδιες γερµανικές 
αρχές, µε την οποία πιστοποιείται ότι ο εν λόγω πολίτης επιδόθηκε πραγµατικά 
και νόµιµα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερµανία τουλάχιστον επί τρία 
συνεχόµενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης 
της βεβαίωσης·  
 

 
 
 
 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 

(γ) διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους ιατρικής που χορηγούνται από 
κράτος µέλος και δεν ανταποκρίνονται στις ονοµασίες που περιλαµβάνονται για 
το εν λόγω κράτος µέλος στο Τρίτο Παράρτηµα, εφόσον συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό χορηγούµενο από τις αρµόδιες αρχές ή οργανισµούς. Το 
πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι 
 

 
Τέταρτο 

Παράρτηµα. 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 

τίτλοι ιατρικής πιστοποιούν εκπαίδευση σύµφωνη µε τις διατάξεις του Τέταρτου 
Παραρτήµατος και ότι εξοµοιούνται, από το κράτος µέλος που τα χορηγεί, προς 
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονοµασίες 
περιέχονται στο Τρίτο Παράρτηµα. 
 

884665191 
 (δ) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 

τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 
πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της 
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά 
της την ίδια νοµική ισχύ µε τα τσεχικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον 
αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και στην άσκηση της ιατρικής. Η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν 
στην επικράτεια της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία 
δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 
προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
 

 (ε) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 
τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της 
Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 
νοµική ισχύ µε τα εσθονικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον αφορά την 
πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και την άσκηση της ιατρικής. Η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν στην 
επικράτεια της Εσθονίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία δραστηριότητα για 
τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της 
ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 
 

 (στ) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 
τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της 
Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 
νοµική ισχύ µε τα λετονικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον αφορά την 
πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και την άσκηση της ιατρικής. Η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν στην 
επικράτεια της Λετονίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία δραστηριότητα για 
τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της 
ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού· 
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(ζ) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 
τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της 
Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την 
ίδια νοµική ισχύ µε τα λιθουανικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον 
αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και την άσκηση της ιατρικής. Η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν 
στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία 
δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 
προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 
 
(η) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 
τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 
πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της 
Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 
νοµική ισχύ µε τα σλοβακικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον αφορά 
την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και την άσκηση της ιατρικής. Η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν στην 
επικράτεια της Σλοβακίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία δραστηριότητα 
για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της 
ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 
 
(θ) διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον 
τοµέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η ιατρική εκπαίδευση 
άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της 
Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 
νοµική ισχύ µε τα σλοβενικά προσόντα στον τοµέα της ιατρικής, όσον αφορά 
την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελµα και στην άσκηση της ιατρικής. Η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών µελών ασκούν 
στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγµατικά και νοµίµως την οικεία 
δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 
προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
 

4 του 102(Ι) του 
2004. 
Χρήση 

επαγγελµατικού 
τίτλου. 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Παράρτηµα. 

Τρίτο: 
2.5.2003 
... ... ... . 

 

7Β. Πολίτης κράτους µέλους, εγγεγραµµένος ως ιατρός στο Ιατρικό Μητρώο 
δυνάµει του άρθρου 7 ή ασκών προσωρινά την ιατρική στη ∆ηµοκρατία δυνάµει 
του άρθρου 10Α, κατέχων τίτλο ιατρικής ειδικότητας που αναγνωρίζεται από το 
Ιατρικό Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 23 και των περί Ιατρών (Ειδικά 
Προσόντα) Κανονισµών του 2003 και 2994, φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο του 
ιατρού ή/και της ιατρικής του ειδικότητας κατά την άσκηση του επαγγέλµατός 
του στη ∆ηµοκρατία και κάνει χρήση της συντµήσεώς του. 
 

4 του 102(Ι) του 
2004. 
Χρήση 

ακαδηµαϊκού 
τίτλου. 

7Γ.-(1) Πολίτης κράτους µέλους εγγεγραµµένος στο Ιατρικό Μητρώο, δύναται 
να χρησιµοποιεί τον ακαδηµαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντµηση του 
στη γλώσσα του κράτους µέλους από όπου πήρε αυτό τον τίτλο. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο ακαδηµαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνοµα και τον 
τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που 
τον έχει χορηγήσει. 
 
(2) Αν ο ακαδηµαϊκός τίτλος του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης 
µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση στη ∆ηµοκρατία µε τίτλο που απαιτεί στη 
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∆ηµοκρατία συµπληρωµατική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον 
κάτοχό του, το Ιατρικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη 
χρησιµοποίηση του τίτλου εκπαίδευσης, του κράτους µέλους καταγωγής ή 
προέλευσης, µε κατάλληλη µορφή που καθορίζεται από το Ιατρικό Συµβούλιο. 
 

4 του 102(Ι) του 
2004. 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών 
µεταξύ κρατών 

µελών. 

7∆.-(1) Το Ιατρικό Συµβούλιο, σε περίπτωση που πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή 
ιατρός εγγεγραµµένος στο Ιατρικό Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή ως ιατρός 
σε άλλο κράτος µέλος και το κράτος µέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά µε το 
ήθος ή την εντιµότητα του ενδιαφεροµένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο 
κράτος µέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχοµένως διαθέτει για τα µέτρα ή τις 
κυρώσεις επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του 
ενδιαφεροµένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος στη ∆ηµοκρατία. 
 
(2) Όταν το Ιατρικό Συµβούλιο ενηµερωθεί από την αρµόδια αρχή άλλου 
κράτους µέλους για σοβαρά και συγκεκριµένα γεγονότα που συνέβησαν εκτός 
του εδάφους του κράτους αυτού, πριν την εγκατάσταση του ενδιαφεροµένου σ’ 
αυτό και τα οποία µπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλµατος, εξετάζει τα γεγονότα αυτά και αφού προβεί στις αναγκαίες 
έρευνες ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους αυτού σχετικά µε τα 
έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών 
µηνών.  
 
(3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη 
κράτους µέλους, το Ιατρικό Συµβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και 
συγκεκριµένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της ∆ηµοκρατίας, πριν 
την εγκατάσταση του στη ∆ηµοκρατία και µπορούν να έχουν συνέπειες στην 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, ενηµερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες 
από το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή 
συνεχίζεται µετά τη λήψη απάντησης από το κράτος µέλος καταγωγής ή 
προέλευσης ή την πάροδο τριών µηνών. Η προθεσµία που αναφέρεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 7 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρµογής του παρόντος 
εδαφίου. 
 
(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ του Ιατρικού Συµβουλίου και 
των αρµοδίων αρχών άλλου κράτους µέλους είναι απόρρητες. 
 

4 του 24(Ι) του 
2009. 

Γλωσσικές γνώσεις 
για την άσκηση του 

επαγγέλµατος. 

7Ε.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλµατος του ιατρού στη ∆ηµοκρατία είναι 
απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
 
 (2) Το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για 
διαπίστωση του βαθµού γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. 
 

5 του 72/91 (Το άρθρο 8 καταργήθηκε από το άρθρο 5 του 72 του 1991)  
 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2009. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

Ειδική άδεια για 
άσκηση ιατρικού 
επαγγέλµατος σε 

ίδρυµα ή 
νοσοκοµείο. 

10 του 53/61. 
2(α) του 53/61. 

11(α) του 53/61. 
11(γ) του 53/61. 

 
11(β) του 53/61. 

9. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε αίτηση οποιουδήποτε Ιατρικού ή 
επιστηµονικού ιδρύµατος ή ιδρύµατος το οποίο συστάθηκε από το Ιατρικό 
Συµβούλιο, να χορηγήσει ειδική άδεια για άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
µόνο στα ιδρύµατα αυτά ή εκ µέρους αυτών και δύναται, µε σύσταση του 
Υπουργού, να χορηγήσει ειδική άδεια για άσκηση ιατρικής µόνο σε 
Κυβερνητικό Νοσοκοµείο ή Νοσοκοµείο που επιχορηγείται από το κράτος ή σε 
Νοσοκοµείο ή ίδρυµα που συντηρείται µε φιλανθρωπίες ή εκούσιες συνδροµές, 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο —  
 
(α) σπούδασε ιατρική για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών σε πανεπιστήµιο ή 
ιατρική σχολή εγκεκριµένη από το Ιατρικό Συµβούλιο και πήρε πτυχίο 
εγκεκριµένο από αυτό· 
 
(β) θα απασχοληθεί µόνο στην άσκηση της Ιατρικής σε τέτοια ιδρύµατα ή εκ 
µέρους αυτών ή σε τέτοιο νοσοκοµείο, ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

107887387 
2(α) του 53/61. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ακυρώσει άδεια για άσκηση ιατρικής 

που χορηγήθηκε σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει του εδαφίου (1) αν 
ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο έπαυσε να πληρεί τον όρο που καθορίζεται 
από την παράγραφο (β) του εν λόγω εδαφίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που 
φαίνεται ότι είναι βάσιµος. 
 
(3) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για τη χορήγηση άδειας δυνάµει του άρθρου 
αυτού. 
 

Άδεια για κλήση 
ειδικού από το 
εξωτερικό. 

10 του 53/61. 
6 του 16/52. 

12 του 53/61. 
 
 
 
 

12 του 53/61. 

10.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που αναφέρεται στο Νόµο αυτό, 
το Ιατρικό Συµβούλιο κατά τη διακριτική του εξουσία, δύναται, µε αίτηση 
εγγεγραµµένου γιατρού ο οποίος περιθάλπει κάποιο ασθενή, να χορηγήσει ειδική 
άδεια για τέτοια περίοδο η οποία δυνατό να καθορίζεται στην άδεια, σε ειδικό 
ανεγνωρισµένους κύρους από το εξωτερικό για να περιθάλψει τον εν λόγω 
ασθενή σε συνεργασία µε το γιατρό από τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και 
δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία και τηρουµένων τέτοιων όρων όπως 
αυτό ήθελε καθορίσει, να εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω ειδικό να περιθάλπει, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται στην άδεια, σε συνεργασία µε 
κάποιο εγγεγραµµένο γιατρό, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, κατά τη 
γνώµη του Ιατρικού Συµβουλίου, ενδέχεται να αποκοµίσει όφελος από τη 
συµβουλή του εν λόγω ειδικού. 
 
(2) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για τη χορήγηση ειδικής άδειας δυνάµει του 
άρθρου αυτού. 
 

5 του 24(Ι) του 
2009. 

Ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών. 

10Α.-(1) Ιατρός, πολίτης κράτους µέλους που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο 
κράτος µέλος και ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του ιατρού στο εν λόγω κράτος 
µέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες ιατρού στη ∆ηµοκρατία. 
 
 (2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση που ο 
πάροχος της υπηρεσίας µετακινείται στη ∆ηµοκρατία προκειµένου να ασκήσει 
προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες ιατρού. 
 
 (3) Το Ιατρικό Συµβούλιο κρίνει κατά περίπτωση τον προσωρινό και 
περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση µε τη 
διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της 
συγκεκριµένης παροχής. 
 
 (4) Ιατρός, πολίτης κράτους µέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του 
µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την 
κυπριακή νοµοθεσία διατάξεις επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά 
δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συµµετέχει ως µέλος σε τοπικούς ή άλλους 
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ιατρικούς συλλόγους. 
 

6 του 24(Ι) του 
2009. 

Απαλλαγές. 

10Β.-(1) Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάµει του άρθρου 10Α και είναι 
εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους εγγεγραµµένους ιατρούς που είναι εγκατεστηµένοι στη 
∆ηµοκρατία και οι οποίες αφορούν: 
 

  (α) Την προσχώρηση στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Προκειµένου να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη 
∆ηµοκρατία, το Ιατρικό Συµβούλιο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται 
αυτόµατα, στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή 
δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει µε οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών 
και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Ιατρικό 
Συµβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, αντίγραφο της 
δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10Γ η 
οποία αποτελεί αυτόµατη προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από 
αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 10Γ· 

  
  (β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να 

ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισµένων. 

  
  (2) Ο πάροχος ενηµερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1), σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, µετά την εν λόγω παροχή. 

20679295 

  
6 του 24(Ι) του 

2009. 
Προηγούµενη 
δήλωση σε 
περίπτωση 

µετακίνησης του 
παρόχου. 

 10Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη µετακίνησή του στη ∆ηµοκρατία, 
πληροφορεί σχετικά το Ιατρικό Συµβούλιο µε προηγούµενη γραπτή του δήλωση 
που περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε οποιεσδήποτε ασφαλιστικές 
εγγυήσεις ή ανάλογα µέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά 
την επαγγελµατική ευθύνη. 

 (2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως εάν ο 
πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη 
∆ηµοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος µπορεί να υποβάλλει 
τη δήλωση µε οιοδήποτε µέσον. 
 

 (3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής 
της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1), το Ιατρικό Συµβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 
 (α) Απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου· 
 
 (β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόµιµα εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος για 
την άσκηση της ιατρικής και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, 
η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγµή της χορήγησης της βεβαίωσης· 
 
 (γ) αποδεικτικά των επαγγελµατικών του προσόντων. 
 

 (4) Η παροχή υπηρεσίας πραγµατοποιείται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του 
κράτους µέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος µέλος υφίσταται 
νοµοθετικά κατοχυρωµένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσηµη 
ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εγκατάστασης, ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση µε τον επαγγελµατικό τίτλο της 
∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελµατικός τίτλος στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, 
στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους 
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εγκατάστασης. 
 

6 του 24(Ι) του 
2009. 

∆ιοικητική 
συνεργασία. 

 10∆.-(1) Το Ιατρικό Συµβούλιο ζητά, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σηµαντική 
πληροφορία που έχει σχέση µε τη νοµιµότητα της εγκατάστασης και την ορθή 
συµπεριφορά του παρόχου καθώς και µε την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών 
κυρώσεων επαγγελµατικού χαρακτήρα. 
 
 (2) Το Ιατρικό Συµβούλιο εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούµενων 
πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες 
αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενηµερώνει σχετικά µε την 
έκβαση της καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας. 

  
6 του 24(Ι) του 

2009. 
Πληροφορίες προς 
τους αποδέκτες της 

υπηρεσίας. 

 10Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγµατοποιείται βάσει του 
επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου 
εκπαίδευσης του παρόχου πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης που 
προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται να ζητήσει 
από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

  
972428083 

  (α) Εάν ο πάροχος είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε άλλο ανάλογο 
δηµόσιο µητρώο, το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τον αριθµό 
µητρώου του ή ισοδύναµα µέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται 
στο εν λόγω µητρώο· 

  
   (β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτικής αρχής· 
 

  (γ) κάθε επαγγελµατική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι 
εγγεγραµµένος ο πάροχος· 

  
  (δ) τον επαγγελµατικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο 

εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος µέλος στο οποίο χορηγήθηκε· 
 

 
 

95(Ι) του 2000 
93(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2003 

172(Ι) του 2003 
95(Ι) του 2004 
88(Ι) του 2005 

100(Ι) του 2005 
131(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2005 
64(Ι) του 2006 
86(Ι) του 2006 
87(Ι) του 2006 
48(Ι) του 2007 

129(Ι) του 2007 
141(Ι) του 2007 
142(Ι) του 2007 
143(Ι) του 2007 
25(Ι) του 2008 
37(Ι) του 2008 
38(Ι) του 2008 
63(Ι) του 2008 
88(Ι) του 2008. 

 

 (ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον 
αριθµό φορολογικού µητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας Νόµου· 
 

 (στ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα µέσα 
προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελµατική ευθύνη. 
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Απαλλαγή από την 

εγγραφή. 
10 του 53/61. 
13 του 53/61. 

11.—(1) Κάθε ιατρικός λειτουργός των Ελληνικών ή Τουρκικών στρατιωτικών 
αποσπασµάτων, ή του Στρατού, του Ναυτικού ή της Εναέριας ∆ύναµης του 
Ηνωµένου Βασιλείου, ο οποίος σταθµεύει στη ∆ηµοκρατία κατά το χρόνο τον 
οποίο υπηρετεί µε πλήρη µισθό, και όλοι οι χειρούργοι των πλοίων, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, θα δικαιούνται να ασκούν την 
ιατρική, χωρίς εγγραφή, µεταξύ των µελών των τέτοιων αποσπασµάτων, 
δυνάµεων, ή του πληρώµατος του πλοίου και των επιβατών. 
 
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού η έκφραση "Ελληνικά ή Τουρκικά 
στρατιωτικά αποσπάσµατα" σηµαίνει τα Ελληνικά και Τουρκικά αποσπάσµατα 
τα οποία προνοούνται µε το άρθρο 1 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου αρ. 1, της 
Συνθήκης Συµµαχίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, του Βασιλείου της 
Ελλάδας και της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφτηκε στη 
Λευκωσία κατά τη 16η ηµέρα του Αυγούστου, 1960. 
 

734308183 
6(α) του 72/91. (2) Γιατρός ο οποίος επισκέπτεται τη ∆ηµοκρατία κατόπιν πρόσκλησης ή 

παράκλησης του Υπουργικού Συµβουλίου για να εργαστεί στη ∆ηµοκρατία για 
το συµφέρον της δηµόσιας υγείας, θα δικαιούται να ασκεί την ιατρική, χωρίς 
εγγραφή, µόνο σε σχέση µε την εργασία αυτή, για τέτοια περίοδο και µε 
τέτοιους όρους, τους οποίους το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει. 
 

6(β) του 72/91. (3) Γιατρός ο οποίος διορίστηκε από ξένη πολιτεία για την Πρεσβεία της ή στο 
Προξενείο εντός της ∆ηµοκρατίας ως ιατρικός ακόλουθος, θα δικαιούται να 
ασκεί την ιατρική, χωρίς εγγραφή, µεταξύ του προσωπικού της τέτοιας 
Πρεσβείας ή Προξενείου. 
 

Εξουσίες Ιατρικού 
Συµβουλίου για 

διεξαγωγή έρευνας 
για ανάρµοστη 
συµπεριφορά. 
10 του 53/61. 
14 του 53/61. 

12.—(1) Αν οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος γιατρός καταδικαστεί για οποιοδήποτε 
αδίκηµα το οποίο κατά τη γνώµη του Ιατρικού Συµβουλίου αποτελεί αδίκηµα 
ηθικής αισχρότητας ή ευρεθεί, κατόπιν δέουσας έρευνας από το Ιατρικό 
Συµβούλιο, ένοχος ατιµωτικής ή επονείδιστης διαγωγής από οποιαδήποτε 
επαγγελµατική άποψη ή ότι έχει εξασφαλίσει εγγραφή µε ψευδή ή δόλια 
παράσταση, το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει όπως ο ιατρός επιτιµηθεί 
ή όπως διαγραφεί το όνοµα του από το Μητρώο ή όπως αυτός παύσει να ασκεί 
το επάγγελµα του για τέτοια περίοδο την οποία ήθελε αυτό θεωρήσει 
κατάλληλη. 
 
(2) Όταν µε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) διατάσσεται — 
 
(α) όπως διαγραφεί το όνοµα γιατρού από το Μητρώο· ή 
 
(β) όπως γιατρός παύσει να ασκεί το επάγγελµα του για τέτοια περίοδο ως ήθελε 
καθοριστεί στο διάταγµα, 
 
ο Έφορος — 
 
(i) στην πρώτη αναφερόµενη περίπτωση και εφόσον το διάταγµα δεν 
ανατράπηκε µε ;έφεση, διαγράφει από το Μητρώο το όνοµα του γιατρού· και 
 
(ii) στη δεύτερη αναφερόµενη περίπτωση και εφόσον το διάταγµα δεν 
ανατράπηκε µε έφεση, προβαίνει σε καταχώρηση για αυτό στο Μητρώο· και 
 
(iii) σε κάθε άλλη περίπτωση, µεριµνά για τη δηµοσίευση ειδοποίησης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, η οποία περιέχει το αποτέλεσµα του 
ουσιώδους µέρους του διατάγµατος. 
 

7 του 72/91. (3) Σε οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται δυνάµει του εδαφίου (i), ο γιατρός 
εναντίον του οποίου υπάρχει ισχυρισµός ότι διάπραξε το αδίκηµα αυτό, ότι 
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επέδειξε τέτοια ανάρµοστη διαγωγή ή προέβει σε τέτοιες ψευδείς παραστάσεις, 
δικαιούται να εµφανιστεί και να τύχει ακρόασης ενώπιον του Ιατρικού 
Συµβουλίου. 
 

Έφεση κατά 
διατάγµατος 
διαγραφής 

ονόµατος από το 
µητρώο ή κατά 
διατάγµατος 
παύσης. 

10 του 53/61. 
2(γ) του 53/61. 

 

13.—(1) Οποιοσδήποτε γιατρός του οποίου το όνοµα διατάχθηκε από το Ιατρικό 
Συµβούλιο να διαγραφεί από το Μητρώο ή ο οποίος διατάχθηκε από το Ιατρικό 
Συµβούλιο να παύσει να ασκεί το επάγγελµα του για τέτοια περίοδο η οποία 
ήθελε καθοριστεί στο διάταγµα, δύναται, εντός δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση από τον Έφορο προς αυτόν του διατάγµατος του Συµβουλίου, να 
ασκήσει έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο µε κατάθεση αίτησης στον Έφορο. 
 

2(γ) του 53/61.  (2) Ο Έφορος, εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της κατάθεσης της 
αίτησης, διαβιβάζει αυτή, µε όλα τα σχετικά έγγραφα ή αντίγραφα αυτών, στον 
Αρχιπρωτοκολλητή του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 
 

2(γ) του 53/61. (3) Το Ανώτατο ∆ικαστήριο ακούει και αποφασίζει για την έφεση µε τέτοιο 
τρόπο όπως αυτό θεωρεί σκόπιµο και εκδίδει τέτοιο διάταγµα σε σχέση µε τη 
διαγραφή του ονόµατος του εφεσείοντος από το Μητρώο ή σε σχέση µε την 
παύση, όπως αυτό θεωρεί σκόπιµο. 
 
(4) Όταν γιατρός ασκεί έφεση δυνάµει του εδαφίου (1), ο Έφορος, ενώ εκκρεµεί 
η απόφαση για την έφεση, δεν διαγράφει το όνοµα του εν λόγω γιατρού ή δεν 
προβαίνει σε καταχώρηση της παύσης. 
 

Τήρηση του 
Μητρώου 

ενηµερωµένου και 
δηµοσίευση αυτού. 

10 του 53/61.  

14.—(1) Ο Έφορος προβαίνει σε διόρθωση του Μητρώου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου αυτού και διενεργεί από καιρό σε καιρό τις αναγκαίες 
µεταβολές που αφορούν τις διευθύνσεις ή τα προσόντα οποιουδήποτε 
εγγεγραµµένου προσώπου σε αυτό. 
 
(2) Αντίγραφο του Μητρώου όπως αυτό ενηµερώθηκε µε διόρθωση 
δηµοσιεύεται, υπογεγραµµένο από τον Έφορο, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας κατά τον Ιανουάριο κάθε έτους. 
 
(3) Η δηµοσίευση του εν λόγω αντιγράφου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη 
ότι τα πρόσωπα που κατονοµάζονται σε αυτό είναι εγγεγραµένοι γιατροί, και η 
απουσία του ονόµατος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω αντίγραφο 
αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι 
εγγεγραµµένο µε τον τρόπο αυτό: 
  

8 του 72/91. Νοείται ότι ο Έφορος, µε την καταβολή τέλους πέντε λιρών, χορηγεί σε 
οποιοδήποτε εγγεγραµµένο γιατρό του οποίου το όνοµα δεν φαίνεται στο 
αντίγραφο του Μητρώου το οποίο δηµοσιεύτηκε τελευταία όπως 
προαναφέρθηκε, πιστοποιητικό ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραµµένο ως 
γιατρός και ότι το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί απόδειξη του περιεχοµένου 
του χωρίς περαιτέρω απόδειξη. 
  

534788489 
Εξουσία του 
Υπουργικού 

Συµβουλίου να 
διατάσσει όπως 
όνοµα γιατρού 

διαγραφεί από το 
Μητρώο. 

10 του 53/61. 
Κεφ. 154. 

3 του 1962 
43 του 1963 

15.—(1) Όταν οποιοσδήποτε γιατρός καταδικάστηκε για αδίκηµα δυνάµει των 
άρθρων 36 έως 66, συµπεριλαµβανοµένων, του Ποινικού Κώδικα, το Υπουργικό 
Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να διατάξει τον Έφορο να διαγράψει από το 
Μητρώο το όνοµα του εν λόγω γιατρού και ο Έφορος οφείλει να συµµορφωθεί 
µε το εν λόγω διάταγµα. 
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41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(Ι) του 1994. 

2(α) του 53/61. 
 

2(α) του 53/61. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να ακυρώσει 
οποιοδήποτε διάταγµα που εκδόθηκε δυνάµει του εδαφίου (1). 
 
(3) Κάθε διάταγµα και κάθε ακύρωση διατάγµατος που έγινε δυνάµει του 
άρθρου αυτού πρέπει να κοινοποιείται στον Έφορο. 
 
(4) Όταν ακυρώθηκε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (2), ο Έφορος, µε την 
καταβολή τέτοιου τέλους που δεν υπερβαίνει το τέλος της εγγραφής όπως το 
Ιατρικό Συµβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει, επανεγράφει στο 
Μητρώο το όνοµα του γιατρού τον οποίο αφορά η εν λόγω ακύρωση. 
 

∆ιαγραφή του 
ονόµατος γιατρού 
από το Μητρώο. 

10 του 53/61. 

16.—(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνοµα οποιουδήποτε γιατρού— 
 
(α) ο οποίος απεβίωσε· 
 
(β) ο οποίος γράφτηκε εξαιτίας σφάλµατος σε σχέση µε τα προσόντα του προς 
εγγραφή· 
 
(γ) εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα από το Ιατρικό Συµβούλιο δυνάµει 
του άρθρου 12, για διαγραφή του ονόµατος του από το Μητρώο, και το διάταγµα 
δεν ανατράπηκε µε έφεση· 
 
(δ) αναφορικά µε το οποίο το Ιατρικό Συµβούλιο ικανοποιείται ότι είναι τόσο 
ανάπηρος εξαιτίας πνευµατικής νόσου ώστε να είναι ανίκανος για εκτέλεση της 
εργασίας του µε ασφάλεια και δεξιότητα· 
 
(ε) ο οποίος αποστερήθηκε των προσόντων δυνάµει των οποίων είναι 
εγγεγραµµένος από το σώµα το οποίο του χορήγησε αυτά. 
 
(2) Το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται, αν κρίνει σκόπιµο, σε οποιοδήποτε χρόνο 
µετά την πάροδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το όνοµα του 
γιατρού διαγράφτηκε από το Μητρώο δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(1), να διατάξει τον Έφορο να επανεγγράψει στο Μητρώο το όνοµα του εν λόγω 
γιατρού και µε τη διαταγή αυτή και µε την καταβολή τέτοιου τέλους που δεν 
υπερβαίνει το τέλος εγγραφής ως το Ιατρικό Συµβούλιο ήθελε από καιρό σε 
καιρό καθορίσει, ο Έφορος επανεγγράφει στο Μητρώο το όνοµα του εν λόγω 
γιατρού. 
 

Εγγραφή 
πρόσθετων 
προσόντων. 

17. Οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος γιατρός, ο οποίος αποκτά οποιοδήποτε προσόν 
επιπρόσθετα µε το προσόν σε σχέση µε το οποίο αυτός γράφτηκε, δικαιούται, αν 
αποδείξει προς ικανοποίηση του Ιατρικού Συµβουλίου ότι απόκτησε το τέτοιο 
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10 του 53/61. 
15 του 53/61 

επιπρόσθετο προσόν, σε εγγραφή στο Μητρώο του εν λόγω προσόντος, σε 
αντικατάσταση ή επιπρόσθετα από το προηγούµενο προσόν που γράφτηκε χωρίς 
καταβολή οποιουδήποτε τέλους. 
 

∆ιαγραφή από το 
Μητρώο του 

ονόµατος γιατρού. 
10 του 53/61. 
16 του 53/61. 

 

18. Σε περίπτωση κατά την οποία γιατρός ο οποίος δεν είναι πολίτης της 
∆ηµοκρατίας εγκατέλειψε ή θέλει µετά από αυτά να εγκαταλείψει τη 
∆ηµοκρατία χωρίς πρόθεση επιστροφής, το Ιατρικό Συµβούλιο δύναται κατά την 
κρίση του να διαγράψει το όνοµα του από το Μητρώο. 
 

Οι γιατροί 
δικαιούνται να 
ασκούν το 

επάγγελµα και να 
απαιτούν αµοιβή. 

10 του 53/61. 
2 του 112(Ι) του 

1996. 
 

19. Κάθε γιατρός εγγεγραµµένος δυνάµει του Νόµου αυτού δικαιούται να ασκεί 
την ιατρική, και να απαιτεί, ενάγει για και εισπράττει εύλογες χρηµατικές 
απολαβές για επαγγελµατική αρωγή, συµβουλές και επισκέψεις και για την αξία 
οποιουδήποτε φαρµάκου ή οποιουδήποτε ιατρικού ή χειρουργικού οργάνου που 
παρασχέθηκε από αυτόν στους ασθενείς του. 
 

Ο γιατρός πρέπει 
να µην ασκεί την 
ιατρική κλπ ή να 
εισπράττει αµοιβή 
εκτός αν είναι 
εγγεγραµµένος. 

10 του 53/61. 
4 του 18/79. 

3 του 112(Ι) του 
1996. 

 

20.—(1) Κανένας δεν ασκεί την ιατρική, ή δικαιούται να εισπράττει σε σχέση 
µε αυτό οποιαδήποτε αµοιβή ή χρηµατική απολαβή για οποιαδήποτε αρωγή, 
συµβουλή ή επίσκεψη ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε χειρουργικής 
επέµβασης ή για οποιοδήποτε φάρµακο το οποίο δυνατό αυτός να υπέδειξε και 
χορήγησε, εκτός αν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο έγιναν τα πιο πάνω, αυτός 
ήταν εγγεγραµµένος δυνάµει του Νόµου αυτού: 
 

214/1988. Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του περί Νοσοκοµείας 
και Μαιευτικής Νόµου δικαιούται, χωρίς να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του 
Νόµου αυτού, να ασκεί νοσοκοµεία ή µαιευτική και να εισπράττει σε σχέση µε 
αυτό αµοιβή ή χρηµατικές απολαβές όπως προνοείται στον αναφερόµενο Νόµο. 
 

4 του 18/79. (2) Καµιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε 
περίπτωση προσώπου το οποίο υπηρετεί σε Νοσοκοµείο της ∆ηµοκρατίας για 
τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 7, αν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που ανατέθηκε σε αυτό, το 
πρόσωπο αυτό τελεί υπό την καθοδήγηση και εποπτεία γιατρού ο οποίος είναι 
εγγεγραµµένος δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού. 
  

62485754 
Πώληση 

Φαρµάκων. 
10 του 53/61. 

21. Οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος γιατρός ο οποίος ασκεί το επάγγελµα του σε 
πόλη ή χωριό όπου κανένας εγγεγραµµένος φαρµακοποιός δεν διεξάγει 
εργασίες, δύναται να πωλεί χωρίς άδεια οποιαδήποτε αγαθά τα οποία δύνανται 
να πωληθούν από φαρµακοποιό δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου που ισχύει σε 
σχέση µε αυτό. 
 

Απαγόρευση 
διαφήµισης. 

10 του 53/61. 

22.—(1) Ο γιατρός πρέπει να µη διαφηµίζει τον εαυτό του ότι ασκεί το 
επάγγελµα της ιατρικής είτε µε τον τύπο είτε µε οποιοδήποτε άλλο µέσο: 
 
Νοείται ότι — 
 

17 του 53/61. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο: 

24.5.1981. 
4 του 112(Ι) του 

1996. 

(α) αυτός δύναται να τοποθετήσει έξω από το ιατρείο του ειδοποίηση 
εγκεκριµένη από το Γενικό ∆ιευθυντή η οποία αναφέρει το όνοµα και το 
επάγγελµα του και τα ειδικά προσόντα του και τυχόν άλλα ιατρικά προσόντα τα 
οποία έχουν εγκριθεί από το Ιατρικό Συµβούλιο και τις ώρες εργασίας του· 
 
(β) αν αυτός προβεί σε αλλαγή της διεύθυνσης του δύναται— 
 
(i) να τοποθετήσει έξω από το προηγούµενο ιατρείο του ειδοποίηση η οποία να 
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δείχνει τη διεύθυνση του νέου ιατρείου του· 
 
(ii) να γνωστοποιήσει γραπτώς στα πρόσωπα τα οποία συµβουλεύτηκαν αυτόν 
επαγγελµατικά τη νέα του διεύθυνση· 
 
(iii) να γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση µε ειδοποίηση που δηµοσιεύεται σε 
οποιαδήποτε εφηµερίδα· 
 

2(β) του 53/61. (γ) αυτός δύναται, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της εγγραφής του 
δυνάµει των προνοιών του Νόµου αυτού, να γνωστοποιήσει µε ειδοποίηση που 
δηµοσιεύεται σε οποιαδήποτε εφηµερίδα την εγκατάσταση του στη ∆ηµοκρατία 
ως γιατρός· 
 

 
 

Κεφ. 255. 

(δ) αυτός δύναται, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της εγγραφής 
νοσηλευτικού ιδρύµατος δυνάµει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών 
Νοσοκοµείων (Έλεγχος) Νόµου, να γνωστοποιήσει την ίδρυση του τέτοιου 
νοσηλευτικού ιδρύµατος µε ειδοποίηση που δηµοσιεύεται σε οποιαδήποτε 
εφηµερίδα: 
 

 
 
 

17 του 53/61. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο: 

24.5.1981. 

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση την οποία ο γιατρός δύναται να 
δηµοσιεύσει σε οποιαδήποτε εφηµερίδα δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου 
αυτού, πρέπει να είναι τέτοιας µορφής και να περιέχει τέτοιες λεπτοµέρειες ως ο 
Γενικός ∆ιευθυντής ήθελε σε κάθε περίπτωση εγκρίνει και πρέπει να µη 
δηµοσιεύεται σε περισσότερες από τρεις εκδόσεις οποιασδήποτε τέτοιας 
εφηµερίδας. 
 
(2) Εκτός όπως προνοείται στο εδάφιο (1), γιατρός πρέπει να µην προβαίνει σε 
διαφήµιση για την άσκηση του επαγγέλµατος του, είτε άµεσα είτε έµµεσα, για 
το σκοπό εξασφάλισης ασθενών ή προαγωγής δικού του επαγγελµατικού 
οφέλους. ή να προκαλεί ή εγκρίνει ή συγκατατίθεται στη δηµοσίευση αγγελιών 
οι οποίες επαινούν ή επισύρουν την προσοχή στην επαγγελµατική του δεξιότητα, 
γνώσεις, υπηρεσίες ή προσόντα ή οι οποίες υποτιµούν εκείνα άλλων, ή να 
συνεργάζεται µε εκείνους οι οποίοι προκαλούν τέτοια διαφήµιση ή δηµοσίευση ή 
παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς. πρέπει επίσης να µην προβαίνει σε άγρα 
πελατείας ή να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες οποιουδήποτε πράκτορα ή προσώπου 
το οποίο προβαίνει σε άγρα πελατείας για το σκοπό εξασφάλισης ασθενών, ή να 
συνεργάζεται µε εκείνους οι οποίοι προκαλούν τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών ή 
να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς. 
 
(3) Oποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρείται ως 
επονείδιστη διαγωγή από επαγγελµατική άποψη, και διέπεται από το άρθρο 12 
και επισύρει τις ποινές που προνοούνται σε αυτό. 
 

5 του 112(Ι) του 
1996. 

Καθορισµός 
ειδικών προσόντων 
από το Υπουργικό 

Συµβούλιο. 

23.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίζει τα ειδικά προσόντα που 
αφορούν ορισµένο αριθµό ειδικοτήτων έπειτα από σύσταση του Ιατρικού 
Συµβουλίου. Γιατρός που ικανοποιεί το Ιατρικό Συµβούλιο ότι είναι κάτοχος των 
προσόντων που αφορούν συγκεκριµένη ειδικότητα δικαιούται να θεωρείται ότι 
κατέχει την ειδικότητα. 
 
(2) Γιατρός δικαιούται να εκθέτει την ειδικότητά του η οποία έχει εγκριθεί από 
το Ιατρικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της οποίας ασκεί το επάγγελµά του, σε 
πινακίδα η οποία τοποθετείται έξω από το ιατρείο του: 
 
Νοείται ότι κανένας γιατρός δε δύναται να χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο 
τη λέξη ‘ειδικός’ σε οποιαδήποτε ειδοποίηση η οποία εκτίθεται ή δηµοσιεύεται. 
 

Ποινές. 
10 του 53/61.  

24. ΄Οποιος — 
 
(α) µε ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την 
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εγγραφή του εαυτού του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ως γιατρού· 
 
(β) εσκεµµένα και ψευδώς παριστάνει τον εαυτό του ως γιατρό ή λαµβάνει ή 
χρησιµοποιεί οποιοδήποτε όνοµα, τίτλο, χαρακτηρισµό ή προσθήκη µε την οποία 
συνάγεται αυτό· 
 

5 του 18/79. (γ) αν και δεν είναι εγγεγραµµένος γιατρός ασκεί ή µετέρχεται την ιατρική, 
χειρουργική ή µαιευτική ή παρέχει οποιαδήποτε ιατρική γνώµη ή συµβουλή ή 
υποδεικνύει οποιαδήποτε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία ή αναλαµβάνει τη 
διάγνωση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης µε οποιοδήποτε τρόπο 
ή µέσο µε οποιοδήποτε πρόσχηµα· 
 
(δ) αν και είναι εγγεγραµµένος γιατρός και ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του 
επαγγέλµατος, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης 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 αµοιβής ή ανταµοιβής µε οποιοδήποτε πρόσχηµα· 
 

129479408 

3(γ) του 166/87. 
 
 

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
άρθρου 10 ή οποιοδήποτε όρο καθορισµένο σε οποιαδήποτε ειδική άδεια που θα 
εκδοθεί δυνάµει αυτού, 
 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών µηνών ή σε 
χρηµατική ποινή εκατό πενήντα λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Επιφύλαξη για 
περιτοµή. 

10 του 53/61. 
19 του 53/61. 

 

25.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό, 
είναι νόµιµο όπως Μουσουλµάνος προς τον οποίο το Ιατρικό Συµβούλιο 
χορήγησε πιστοποιητικό ικανότητας σχετικά µε αυτό, διενεργεί περιτοµή ως 
θρησκευτική ιεροτελεστία. 

19 του 53/61. (2) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό που χορηγήθηκε δυνάµει του εδαφίου (1) 
δύναται να ακυρωθεί ή ανακληθεί από το Ιατρικό Συµβούλιο αν, κατά τη γνώµη 
του, ο κάτοχος αυτού δεν λαµβάνει τα κατάλληλα αντισηπτικά µέτρα κατά τη 
διενέργεια της περιτοµής. 
 

Ερµηνεία όρων. 
10 του 53/61. 

2(β) του 53/61. 

26. Οι λέξεις "νόµιµα προσοντούχος γιατρός" ή "αδειούχος γιατρός" ή 
οποιεσδήποτε λέξεις οι οποίες σηµαίνουν πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται από 
το δίκαιο ως γιατρός, ερµηνεύονται, όταν χρησιµοποιούνται σε οποιοδήποτε 
νοµοθέτηµα που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, ότι σηµαίνουν πρόσωπο εγγεγραµµένο 
δυνάµει του Νόµου αυτού. 
 

Επιφύλαξη σε 
σχέση µε 
ορισµένους 
γιατρούς. 

10 του 53/61. 
2(β) του 53/61. 

27. ΄Οποιος σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
του Νόµου αυτού ήταν εγγεγραµµένος γιατρός δυνάµει των διατάξεων του 
Νόµου που καταργείται µε τον παρόντα, εκτός αν το όνοµα του διαγράφτηκε από 
το Μητρώο για οποιοδήποτε λόγο αναφερόµενο στο άρθρο 15 του πιο πάνω 
αναφερόµενου Νόµου, για άλλο λόγο, ή λόγω απουσίας από τη ∆ηµοκρατία, 
θεωρείται ως γιατρός εγγεγραµµένος δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, 
και το όνοµα αυτού µαζί µε τις λεπτοµέρειες οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 
5, καταχωρείται από τον Έφορο στο Ιατρικό Μητρώο, χωρίς καταβολή 
οποιουδήποτε τέλους. 
 

Κανονισµοί. 
9 του 72/91. 

28.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για καλύτερη 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 
κανονισµοί αυτοί µπορούν να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα 
ζητήµατα: 
 
(α) Την άσκηση γιατρών για σκοπούς εγγραφής τους στο ιατρικό µητρώο· 
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(β) την άσκηση γιατρών για σκοπούς µερικής ή ολικής ειδίκευσης· 
 
(γ) τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο δυνάµει του παρόντος Νόµου 
χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισµό· 
 
(δ) γενικότερα για την καλύτερη πραγµατοποίηση των σκοπών του παρόντος 
Νόµου. 
 

6 του 102(Ι) του 
2004. 

Εξουσία Υπουργού 
για τροποποίηση 
Παραρτηµάτων. 

 

29. Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήµατα του παρόντος 
Νόµου. 
 

6 του 102(Ι) του 
2004. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

 
 
 

Τρίτο Παράρτηµα. 

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 7, πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας 
που έχει τη συνήθη διαµονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού 
τίτλου ιατρικής ή άλλου ισοδύναµου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο 
Παράρτηµα, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συµβούλιο πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόµου, δύναται να εγγραφεί ως ιατρός, εφόσον πληροί τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 7. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο έξι 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

6 του 102(Ι) του 
2004. 

Κατάργηση. 
66(Ι) του 1995. 

 

31. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1995 καταργείται. 
 

665742099 
2 του 66(Ι) του 

1995. 
Ειδικές διατάξεις. 

2. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των 
κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, δικαιούται να εγγραφεί ως ιατρός 
και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή 
τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας, έχει τη συνήθη διαµονή του στην Κύπρο και 
πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου. 
 

6 του 112(Ι) του 
1996. 

6. Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου αρχίζει έξι µήνες µετά τη 
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 5) 

 
 

Αρ. Όνοµα ∆ιεύθυνση 
Ηµεροµηνία 
Εγγραφής 

Προσόν Παρατηρήσεις 

      

 
 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 5) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ 
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2(β) του 53/61. 

 
2(β) του 53/61. 

 
 

2(β) του 53/61. 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… από … … … … … … … … … … … … , έχει ικανοποιήσει το Ιατρικό 
Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας ότι δικαιούται να εγγραφεί ως γιατρός στη ∆ηµοκρατία 
και ότι το όνοµα του αναφερόµενου  … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … καταχωρήθηκε δεόντως στο Ιατρικό Μητρώο που τηρείται δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 5 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόµου, και ότι ο αναφερόµενος 
… … … … … … … … … … … … δικαιούται να ασκεί ιατρική, χειρουργική και 
µαιευτική εντός της ∆ηµοκρατίας. 
 

  Έφορος 
 

7 του 102(Ι) του 
2004. 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(Άρθρα 7, 7Α, 10Α, 30) 
 

∆ιπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής 
 

Το Ιατρικό Συµβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώµατα, πιστοποιητικά και 
άλλους τίτλους ιατρικής για εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο: 
 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που 
συνοδεύει τον τίτλο 

Αυστρία 
 

1. Urkunde uber die 
Verleihung des akademischen 
Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr. 
Med.univ.) 
2. Diplom uber die 
spezifische Ausbildung zum 
Arzt fur Allgemeinmedizin 
bzw. Facharztdiplom 
 

1. Medizinische Fakultat einer 
Universitat 
2. Osterrechische 
Arztekammer 

 

Βέλγιο 
 

- Diploma van arts 
- Diplome de decteur en 
medecine 

1. De universiteiten/les 
universites 
2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap/le 
Jury competent d' 
enseignement de la 
Communaute francaise 
 

 

Γαλλία 
 

Diplome d'Etat de docteur en 
medecine 

Universites  

Γερµανία 
 

1. Zeugnis uber die Arztliche 
Prufung 
2. Zeugnis uber die Arztliche 
Staatsprufung und Zeugnis 
uber die Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit 
diese nach den deutschen 
Rechtsvorschriften noch fur 
den Abschluss der arztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 
 

Zustandige Behorden 1. Bescheinigung 
uber die Ableistung 
der Tatigkeit als Arzt 
im Praktikum 
2. ____ 

782723069 

Ελλάδα 
 

Πτυχίο Ιατρικής 1. Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστηµίου 
2. Σχολή Επιστηµών Υγείας, 
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Τµήµα Ιατρικής 
Πανεπιστηµίου 
 

Εσθονία Diplom arstiteaduses 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool”  

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Primary qualification 
 

Competent examining body Certificate of 
experience 

Ιρλανδία 
 

Primary qualification Competent examining body Certificate of 
experience 
 

Ισπανία 
 

Titulo de Licenciado en 
Medicina y Cirugia 

Ministerio de Educacion y 
Cultura / El rector de una 
Universidad 
 

 

Ιταλία 
 

Diploma di laurea in 
medicina e chirurgia 

Universita Diploma di 
abilitazione 
all'esercizio della 
medicina e chirurgia 
 

Λετονία ārsta diploms Universitātes tipa augstskola 
 

 

Λιθουανία Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
kvalifikaciją 

Universitetas Internatūros 
pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą 
medicinos gydytojo 
profesinę 
kvalifikaciją” 
 

Λουξεµ-
βούργο 
 

Diplome d'Etat de docteur en 
medecine, chirurgie et 
accouchements 
 

Jury d'examen d'Etat Cerificat de stage 
 

441973030 

Μάλτα Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina 
u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni maħruġ 
mill-Kunsill Mediku 
 

Ολλανδία 
 

Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd artsexamen 
 

Faculteit Geneeskunde  

Ουγγαρία Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae universae, 
abbrev.: dr. med. univ.) 
 

Egyetem  

Πολωνία Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku 
lekarskim z tytułem lekarza 

1.Akademia Medyczna, 
2. Uniwersytet Medyczny, 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Lekarski Egzamin 
Państwowy 

Πορτογαλ-
λία 

Carta de Curso de 
licenciatura em medicina 

Universidades 
 

Diploma 
comprovativo da 
conclusao do 
internato geral 
emitido pelo 
Ministerlo da Saude 
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Σλοβακία Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
doktor medicíny (MUDr.) 
 

Vysoká škola  

Σλοβενία Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
doktor medicine / doktorica 
medicine 
 

Univerza  

Σουηδία 
 

Lakarexamen Universitet Bevis om praktisk 
utbildning som 
utfardas av 
socialstryrelsen  
 

Τσεχική 
∆ηµοκρα-
τία 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu 
všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 
 

Lékářská fakulta univerzity v 
České republice 

Vysvědčení o státní 
rigorózní zkoušce 

871144533 

Φινλανδία 
 

Laaketieteen lisensiaatin 
tutkinto / medicine 
licentiatexamen 

1. Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 
5. Turun yliopisto 

Todistus laakarin 
perusterveydenhuollo
n lisakoulutuksesta / 
examensbevis om 
tillaggsutbildning for 
lakare inom 
primarvarden 
 

Ελβετία Eidgenossisch diplomierter 
Artz/titulaire du diplome 
federal de medecin/titolare di 
diploma federale di medico 
 

Federal Department of Home 
Affairs 

 

Ισλανδία Prof laeknisfraedi di fra 
laeknadelid Haskola Islands 
and a certificate of practical 
training in a hospital of at 
least 12 months (issued by the 
chief medical doctor) 
 

Medical faculty of the 
University of Iceland 

 

Λιχτεν-
σταϊν 

∆ιπλώµατα, πιστοποιητικά ή 
άλλοι τίτλοι που 
απονεµήθηκαν σε άλλο 
κράτος µέλος και 
αναγράφεται στο παρόν 
Παράρτηµα και συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό για τη 
συµπλήρωση πρακτικής 
εκπαίδευσης που εκδόθηκε 
από τις αρµόδιες αρχές. 
 

  

Νορβηγία Bevis for bestatt medisinsk 
embetseksamen and a 
certificate of practical 
training issued by the 
National Board of Health and 
Welfare 
 

  

7 του 102(Ι) ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2009. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

του 2004.  
(Άρθρο 7, 7Α) 

 
ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
1. Τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής που αναφέρονται στο Τρίτο 
Παράρτηµα, για να εξασφαλίσουν στον κάτοχό τους εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο, 
πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική 
διάρκεια της εκπαίδευσης του: 

 
(i) Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών επί των οποίων βασίζεται η ιατρική, καθώς 
και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστηµονικές µεθόδους, συµπεριλαµβανοµένων των 
αρχών µετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστηµονικώς 
διαπιστωµένων γεγονότων και της αναλύσεως των δεδοµένων· 
 
(ii) Προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως των λειτουργιών και της συµπεριφοράς 
του ανθρωπίνου οργανισµού υγιούς ή ασθενούς, καθώς και των σχέσεων µεταξύ της 
καταστάσεως της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
του· 
 
(iii) Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεµάτων και της κλινικής πρακτικής που να 
του παρέχουν συνεκτική εικόνα των σωµατικών και διανοητικών ασθενειών, της 
προληπτικής ιατρικής, της διαγνωστικής και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς και της 
αναπαραγωγής του ανθρώπου· 
 
(iv) Προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκοµεία. 
 
2. Η συνολική ιατρική εκπαίδευση περιλαµβάνει τουλάχιστον έξι έτη ή 5,500 ώρες 
θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας σε πανεπιστήµιο ή υπό την εποπτεία 
πανεπιστηµίου, εκτός των περιπτώσεων προσώπων που άρχισαν τις σπουδές τους πριν 
την 01/01/1972 των οποίων η ιατρική εκπαίδευση δύναται να περιλαµβάνει πρακτική 
εκπαίδευση 6 µηνών πανεπιστηµιακού επιπέδου, πραγµατοποιούµενη κατά πλήρη 
απασχόληση υπό την εποπτεία των αρµοδίων αρχών.». 
 

8 του 102(Ι) 
του 2004. 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόµου. 

8.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που αφορούν πολίτες κρατών µελών τίθενται σε 
ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 


