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Πρόεδρο και Μέλη 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

 

28 Αυγούστου 2019 

 

Θέμα: Προτεινόμενες αλλαγές για το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» 
 

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

 

 

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), ως η αρμόδια επιστημονική εταιρεία που 

εκπροσωπεί τους επιστήμονες Βιολόγους της Κύπρου, επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει 

τις θέσεις της σχετικά με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, μας 

απασχολεί έντονα η πρόνοια, 10 (β) σχετικά με τα «Προσόντα προσοντούχου 

διευθυντή βιοϊατρικού  εργαστηρίου». Η υφιστάμενη πρόνοια είναι προβληματική 

καθότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναγνωρισμένα 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομειακά Ιδρύματα με αποτέλεσμα να καθιστά τη συγκεκριμένη 

πρόνοια ανέφικτη για την Κύπρο. Εναλλακτικά, προϋποθέτει την πενταετή πρακτική 

άσκηση μόνο στο εξωτερικό. Οι υφιστάμενες πρόνοιες, εάν παραμείνουν ως έχουν, 

ουσιαστικά αποκλείουν στην πράξη τους Βιολόγους επιστήμονες και παρακαλούμε 

όπως αυτό αλλάξει. 

 

Προτείνουμε την πιο κάτω αλλαγή ούτως ώστε οι προσοντούχοι Βιολόγοι πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης και άλλων 

παραγόντων, να είναι σε θέση να αποκτήσουν την εν λόγω πενταετή πρακτική άσκηση 

στη χώρα τους, όπως προβλέπεται και για την περίπτωση των Βιοϊατρικών 

Εργαστηριακών Επιστημόνων, στο ίδιο νομοσχέδιο. 

 

Υφιστάμενη πρόνοια: 

10 (β)   πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τουλάχιστο πέντε (5) ετών σε 

βιοϊατρικό εργαστήριο αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού  νοσοκομειακού ιδρύματος, 

η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) έτος πρακτικής άσκησης σε κάθε τομέα για 

τον οποίο θα γίνει η εγγραφή στο Μητρώο και η οποία συνοδεύεται από φάκελο 

τεκμηρίωσης επαγγελματικής εκπαίδευσης που ετοιμάζει το αναγνωρισμένο 

πανεπιστημιακό νοσοκομειακό ίδρυμα. 
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Προτεινόμενη Αλλαγή: 

10 (β)   πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τουλάχιστο πέντε (5) ετών σε 

βιοϊατρικό εργαστήριο αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού  νοσοκομειακού ιδρύματος, 

η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) έτος πρακτικής άσκησης σε κάθε τομέα για 

τον οποίο θα γίνει η εγγραφή στο Μητρώο και η οποία συνοδεύεται από φάκελο 

τεκμηρίωσης επαγγελματικής εκπαίδευσης που ετοιμάζει το αναγνωρισμένο 

πανεπιστημιακό νοσοκομειακό ίδρυμα.  

 

Τελικό Κείμενο:  

10 (β)   πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τουλάχιστο πέντε (5) ετών σε 

βιοϊατρικό εργαστήριο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) έτος πρακτικής 

άσκησης σε κάθε τομέα για τον οποίο θα γίνει η εγγραφή στο Μητρώο και η οποία 

συνοδεύεται από φάκελο τεκμηρίωσης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

 

Θεωρούμε την πιο πάνω αλλαγή στο νομοσχέδιο απαραίτητη και παρακαλούμε όπως 

ληφθεί υπόψη πριν τη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου. 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή κατάθεση απόψεων. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
 

                                                   
 

Μίκης Χατζηνεοφύτου      Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής 

Πρόεδρος ΒΕΚ       Γενικός Γραμματέας ΒΕΚ 

        τηλ. 99477309 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓ. Παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλα τα Μέλη-Βουλευτές της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας πριν τη συζήτηση και ψήφιση του εν λόγω 

νομοσχεδίου. 


