
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύιΐ"-Άρ. 203 της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω 'Άρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Έγγραφης Όδοντιάτρο^ν (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1962, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και 
τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 76 τοΰ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής Συνοπτικός 

'Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1962, και θά άναγιγνώσκηται
 τίτλος

· 
όμοϋ μετά τοΰ περί 'Εγγραφής 'Οδοντιάτρων Νόμου (εν τοΐς εφεξής
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· 
αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. *Εν τω βασικώ Νόμω αντικαθίστανται: Τροποποΐ

(α) ή λέξις «Κύπρος», οσάκις αϋτη συναντάται διά της λέξεως g
0
"̂ ™̂  

«Δημοκρατία»· Νόμου διά 
(β) αϊ λέξεις «Κυβερνήτης» καΐ «Κυβερνήτης εν Συμβουλίω» οσάκις τήςάντι

άύται συναντώνται διά των λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον»· καταστάσεως 
(γ) άί λέξεις «Ίατρικόν Συμβούλιον», οσάκις αύται συναντώνται, "Ρ^μένων 

διά των λέξεων «Όδοντιατρικόν Συμβούλιον»·
 ω ' 

(ό) αι λέξεις «Supreme Court», οσάκις αύται συναντώνται διά τών 
λέξεων «Άνώτατον Δικαστήριον». 

3. Τό &ρθρον 2 tod βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται καΐ κατάργηση 
άντιΚαθίσταται διά των ακολούθων άρθρων : τοθ όρθρου 2 
«•Ερμηνεία. 2.—(Ι) Έν τω τϊάρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη ™^®"

σ
^° 

έκ Υόυ κέιμένουτ ·../'.·., ,. oJ^S. 
«ΆνώταΥόν Δικαστήριόν» σημαίνει τό "Ανώτατον Δικά στασιςαύτοΟ 

στήριον τής Δημοκρατίας δια νέων 
«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τόν Γενίκόν Διευθυντήν

 &
Ρ

θ
Ρ

ων
· 

τοθ Υπουργείου Υγείας"· 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν ΔημόΚρατίαν τής Κύπρου



«"ΐΕψόρόζ» σημαίνει to διορϊζόύενόν υπό του Ύπουργι
κΒΟ 1ν\φόυλίσύ %\h ̂ ώόΥοπόιησεώζ δημοσιευομένης έν 
τή εΛτισημω έφήμέρίοΐ τής Δήμόκραΐίά£ ^ρ&σωπον, ίνα 
άσκΑ τά καθήκοντα τοθ "Εφόρου δια ιούς. σκοπούς τοθ 
TrapOVfdg Νόμου· 

(523) 
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«Μητρώον» σημαίνει το τηρούμενον δυνάμει τοΟ παρό
ντος Νόμου Μητρώον 'Οδοντιάτρων. 

«πρακτηρ» σημαίνει πρόσωπον ούτινος τό δνομα ανα
γράφεται εν τω Μητρώω των "Οδοντιάτρων 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Υγείας· 
(2) Διό τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου ή ασκησις οδοντ

ιατρικής λογίζεται περιλαμβάνουσα τήν έκτέλεσιν πάσης τοιαύ
της επεμβάσεως καΐ τήν παροχήν πάσης τοιαύτης θεραπείας, 
συμβουλής ή περιποιήσεως, ως αϊ ύπό οδοντιάτρου συνήθως 
έκτελουμεναι ή παρεχόμενοι πάς δστις δέ εκτελεί οιανδήποτε 
έπέμβασιν ή παρέχει θεραπείαν, συμβουλήν ή περιποίησιν 
προκαταρκτικώς, ή προς τόν σκοπόν, ή έν σχέσει προς τήν 
έφαρμογήν, ενθεσιν ή τοποθέτησιν οδοντοστοιχίας, τεχνιτών 
οδόντων ή οίασδήποτε άλλας έφαρμογάς σχετιςομένας μέ 
θέματα προσθετικής οδοντιατρικής, θά θεωρήται δτι άσκεΐ τήν 
οδοντιατρική ν έν τή έννοια του παρόντος Νόμου. 

«Διορισμός 2Α.—(Ι) Καθιδρύεται Οδοντιατρικόν Συμβούλιον (έν τω 
Συ*ουΜου

Κ
°

 π α
Ρ

ο ν τ ι Νόμω άναφερόμενον ώςτό «'Οδοντιατρικόν Συμβού
λιον») συγκείμενον έκ— 

(α) τοϋ Γενικοΰ Διευθυντού ώς έκ τής θέσεως αύτοΰ (ex 
officio)* 

(β) τόΰ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Ιατρικών "Υπηρεσιών 
ώς έκ τής θέσεως αυτοΰ (ex officio)· 

()·) τοϋ "Ανωτέρου 'Οδοντιατρικού Λειτουργού ώς έκ τής 
θέσεως αύτοΰ (ex officio)· 

(δ) ενός "Οδοντιατρικού Λειτουργού έν τή δημοσία υπη
ρεσία, διοριζομένου υπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου 
μετ' άκρόασιν εισηγήσεως γενομένης ύπό τοΰ 
Υπουργού 

(κ) τριών εγγεγραμμένων οδοντιάτρων, ασκούντων Ιδιω
τικώς τό επάγγελμα αυτών, διοριζομένων ύπό τοΰ 
'Υπουργικού Συμβουλίου μετ* άκρόασιν εισηγήσεως 
γενομένης ύπό τοΰ 'Υπουργού. 

(2) Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου είναι ό Γενικός Διευθυντής : 
Νοείται δτι έν περιπτώσει απουσίας τοϋ Γενικοΰ Διευθυντού 

έκ τής Δημοκρατίας, ασθενείας ή άνικανότητος αύτοΰ, ό 
'Υπουργός δύναται να διορίση οιονδήποτε τών μελών τοϋ 
'Οδοντιατρικού Συμβουλίου ώς Πρόεορον αύτοΰ, διαρκού
σης τής τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(3) Τό 'Οδοντιατρικόν Συμβούλιον συνέρχεται εϊς χρόνους 
καΐ τόπους καθοριζόμενους ύπό τοΰ Προέδρου, ό Πρόεδρος 
δέ όμοϋ μετά τριών έκ τών λοιπών μελών συνιστά άπαρτίαν. 

(4) "Εν περιπτώσει ισοψηφίας ό Πρόεδρος, επιπροσθέτως 
τής Ιδίας αύτοϋ ψήφου, κέκτηται δευτέρανή νικώσαντοιαυτην. 

(5) Διαρκούσης τής έκ τής Δημοκρατίας απουσίας, ή ασθε
νείας, ή τής εξ οιασδήποτε αϊτίας άνικανότητος μέλους τινός 
τοϋ 'Οδοντιατρικού Συμβουλίου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται νά διορίση πάν πρόσωπον δπερ κέκτηται τά προσή
κοντα, δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, προσόντα, ώς προσω
ρινόν μέλος τοϋ "Οδοντιατρικού Συμβουλίου διαρκούσης 
της τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(6) Τά μέλη τοϋ "Οδοντιατρικού Συμβουλίου, πλην τοΰ 
Γενικοΰ Διευθυντού, τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος "Ιατρικών 
Υπηρεσιών καΐ τοϋ "Ανωτέρου Όδοντιατρικοΰ Λειτουργού, 
ένασκοΰσι τό λειτούργημα αυτών διά δύο 2τη άπό τοΟ διο
ρισμού αυτών, δύνανται δμως νά έπαναδιορισθώσι κατά τήν 
λήξιν τής θητείας των : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν 
κρίντ) τοϋτο σκόπιμον, νά άνακαλέση κατά πάντα χρόνον τόν 
διορισμόν παντός τοιούτου μέλους. 
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σεις έγγραφης 

(7) Παν μέλος τοΟ Συμβουλίου δπερ δέν ανήκει είς τήν 
δημοσίαν ΰττηρεσίαν τής Δημοκρατίας δύναται κατά πάντα 
χρδνον νά παραιτηθή τοό λειτουργήματος άύτοΰ έπιδίδον τω 
'Υπουργώ 2γγραφον περί τούτου εΐοοποίησιν. 

(8) ΑΙ έξουσίαι καΐ τά καθήκοντα τοΟ 'Οδοντιατρικού 
Συμβουλίου δύνανται, τηρουμένων τών οδηγιών ας ήθελεν 
έκοώσει τό 'Οδοντιατρικόν Συμβούλιον, νά ένασκώνται ύπό 
τοΟ Προέδρου.». 

4. Το άρθρον 3 του βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
δια της αντικαταστάσεως τών λέξεων «ό Διευθυντής Ιατρικών "Υπηρε
σιών θά ενεργή ώς "Εφορος δυνάμει του παρόντος Νόμου, καί» (έν τη 
πρώτη καί δευτέρα γραμμή) διά τών λέξεων «ό "Εφορος». 

5. Τό άρθρον 4 τοϋ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται καί 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου άρθρου : 
«Προσόντα 4.—(Ι) Πάν πρόσωπον δικαιούται νά έγγραφη ώς όδοντία
καίπροϋποθέ Τρος εάν ίκανοποιή τό Όδοντιατρικόν Συμβούλιον δτι— 

(α) συνεπλήρωσε τό είκοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του· 
(β) είναι πρόσωπον καλού χαρακτήρος· 
(}) δεν τω άπηγορεύθη άλλαχοΰ ή ένάσκησις της οδοντια

τρικής λόγω συμπεριφοράς άπαδούσης προς τό επάγ
γελμα αυτού 

(ό) είναι πολίτης της Δημοκρατίας καί 
(?:) είναι κάτοχος αδείας, πτυχίου ή διπλώματος παραχω

ρηθέντος αύτώ ύφ' οιουδήποτε πανεπιστημίου, κολλε
γίου, ιδρύματος ή οδοντιατρικής σχολής ώς τά διά 
Διατάγματος τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, μετ* έξέ
τασιν τών ύπό τοΰ "Οδοντιατρικού Συμβουλίου γενο
μένων εισηγήσεων, κηρυττόμενα τοιαύτα ώς ανεγνω
ρισμένα προσόντα διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος 
εδαφίου. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν παραγράφω (0) τοΰ εδαφίου (Ι) 
τοΰ παρόντος άρθρου διαλαμβανομένου, τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται είς εξαιρετικός περιπτώσεις καί τη είση

ί
ήσει του "Οδοντιατρικού Συμβουλίου νά έπιτρέψη τήν εγγρα
ήν παντός προσώπου δπερ, καίτοι δέν είναι πολίτης τής 

Δημοκρατίας, πληροί άπάσας τάς περί προσόντων προϋπο
θέσεις αΐτινες καθορίζονται έν παραγράφοις (α), (β), (γ) και 
(/>) τοΰ ώ ς εϊρηται εδαφίου, διά τοιαύτην περίοδον, μή ύπερ
βαίνουσαν τά δύο £τη, ώ ς τό "Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν 
έν έκαστη περιπτώσει καθορίσει. 

(3) Παν πρόσωπον δπερ διά περίοδον ύπερδαίνουσαν 
τά 25 £τη πρό της εκδόσεως τοΰ παρόντος Νόμου ήσκει 
καθήκοντα βοηθού οδοντιάτρου θά £χη τό δικαίωμα δπως 
συνεχίση νά άσκή τά καθήκοντα ταύτα νοουμένου δτι : 

(α) Τό Όδοντ ιατρ ικόν Συμβούλιον εϊναι πεπεισμένον 
δτι τοΟτο ήσκει τά καθήκοντα αύτου επί συνεχή 
χρονικήν περίοδον 25 ετών πρό της εκδόσεως του 
παρόντος Νόμου, καί 

(β) λαμβανομένων ύπ* δψιν του επιπέδου τών γνώσεων, 
τής είδικεύσεως, τής πρακτικής εξασκήσεως, τής 
κλινικής εργασίας και τοΟ καλοΟ χαρακτήρος αύτου 
είναι κατάλληλον καί άρμόδιον πρόσωπον προς 
άσκησιν τών καθηκόντων βοηθοΟ οδοντιάτρου. 

(4) Τό Όδοντ ιατρ ικόν Συμβούλιον θά έξετάζη πάντα 
αΐτητήν, δστις Ισχυρίζεται οτι πληροί τους ώς είρηται 
δρους νοουμένου οτι πας τοιούτος αΐτητής θ ά καταχώρη
ση αϊτησιν παρά τ ω Προέδρω του ΌδοντιατρικοΟ Συμβου
λίου εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών άπό τής εκδό
σεως τοΰ παρόντος Νόμου. 

(5) Ουδείς δοηθός οδοντιάτρου δικαιούται νά άσκή τ ά 
καθήκοντα αύτοΟ έκτος έάν ενεργή κατ ' έ£ουσιοδότησιν, 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 3 
του βασικοί) 
Νόμου. 

Κατάρνησις 
τοΰ άρθρου 4 
τοΰ βασικού 
Νόμου καί 
άντικατά
στασις αύτου 
διά νέου 
άρθρου. 
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ΤροττοποΙησις 
toO άρθρου 9 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

Κβΐάργησις 
τοΟ άρθρου ΐ 1. 

Κατάργησις 
τοΟ άρθρου 20 
τοΟ βασικού 
Νόμου καΐ 
άντιΚοιτά· 
στασις αύτοΟ 
διά νέου 
άρθρου. 

ΤροποποΙ

ησις τοΟ 
άρθρου 22 
του βασικοί) 
Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ Δευτέρου 
ΠΙνακος 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

Έπιφύλαξις. 

«'Απαλλαγή 
έκτης 
έγγραφης. 

οπό τόν δλεγχον καί έπίβλεψιν KOcl εντός τοΟ Ιατρείου 
οδοντιάτρου, όστις εΐνσι υπεύθυνος διά πασαν άμέλειαν 
ή παράλειψιν τοΟ βοηθοΟ οδοντιάτρου έν τί} ενασκήσει των 
καθηκόντων αύτοΟ». 

6, Τό εδάφιον (3) τοΟ άρθρου 9 τοΰ βασικοΟ Νόμου διά του παρόντος 
τροποποιείται διά τής έν τούτω ένθέσεως, αμέσως μετά τήν λέξιν «δύ
ναται» (έν τη" πέμπτη γραμμή) των λέξεων «τή έγκρίσει τοΟ 'Οδοντια
τρικού Συμβουλίου». 

,7. Τό άρθρον 11 τοΟ βασικού Νόμου §ιά τοΟ παρόντος καταργείται 
καί τά επόμενα άρθρα 12 £ως 25 επαναριθμούνται ως άρθρα 11 έως 24 
Αντιστοίχως. 

8. Τό άρθρον 20 (έπαναρ»θμηθέν ως άρθρον Ι?) του βασικού Νόμου 
διά τοΟ παρόντος καταργείται καί αντικαθίσταται διά τού ακολούθου 
άρθρου : 

19.—(Ι) Πας οδοντιατρικός λειτουργός των 'Ελληνικών ή' 
Τουρκικών 'Αποσπασμάτων, ή τοΟ Στρατού, τού Ναυτικού ή 
τής Εναερίου Δυνάμεως τού Ηνωμένου Βασιλείου, τών 
σταθμευόντων έν τη Δημοκρατία, καθ' δν χρόνον υπηρετεί μέ 
πλήρη μισθόν, καί πάντες οΐ οδοντίατροι τών πλοίων κατά 
τήν διάρκειαν τής εκτελέσεως τών καθηκόντων αυτών, θά 
δικαιούνται νά ένασκώσι τήν όδοντιατρικήν άνευ έγγραφης, 
μεταξύ τών μελών τών τοιούτων αποσπασμάτων, δυνά
μεων ή τού πληρώματος τών πλοίων καΐ.τών επιβατών. 

Διά τους σκοπούς τού παρόντος εδαφίου ή εκφρασις 
«"Ελληνικά ή Τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσματα» σημαίνει 
τά Ελληνικά καί Τουρκικά αποσπάσματα τά προνόου μένα ύπό 
τού άρθρου Ι τού προσθέτου πρωτοκόλλου άρ. Ι τής Συνθήκης 
Συμμαχίας μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, τού Βασι
λείου τής Ελλάδος καί τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας, τής 
υπογραφείσης έν Λευκωσία τήν Ι6ην ήμέραν τοΰ Αυγού
στου I960. 

(2) Πάν πρόσωπον, δπερ επισκέπτεται τήν Δημοκροτ'ιαν 
τή προσκλήσει ή παρακλήσει τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου 
ϊνα εκτέλεση οιανδήποτε έργασίαν έν τή Δημοκρατία ·Ιν τή 
ίδιότητι αύτοΰ ώς οδοντιάτρου, θά δικαιούται νά ένασκή τήν 
όδοντιατρικήν άνευ εγγραφής, μόνον έν σχέσει προς τήν 
τοιαύτην έργασίαν, διά τοιαύτην περίοδον καί υπό τοιούτους 
δρους, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει. 

(3) Πάν πρόσωπον διορισθέν ύπό ξένης πολιτείας παρά 
τή Πρεσβεία ή τω Προξενείω αυτής έν τή Δημοκρατία ώς 
οδοντιατρικός ακόλουθος, θά δικαιούται νά ένασκή τήν 
όδοντιατρικήν άνευ έγγραφης, μεταξύ τοΰ προσωπικού τής 
τοιαύτης Πρεσβείας ή Προξενείου.». 

9. Τό εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 22 (έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 21) τοΰ 
βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται ώς έν τοις εφεξής : 

(α) διαγράφονται αϊ λέξεις «επί κέρδει» αΐτινες εμφαίνονται έν τή 
πρώτη γραμμή τής παραγράφου (β) καί (γ)· 

(β) διαγράφεται η έν τφ ώς εϊρηται έδαφίω διαλαμβανομέν . 
έπιφύλαξις. 

80» Ό Δεύτερος Πίναξ τοΟ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροπο
ποιείται διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων. 

«CD. "ϊ 
Ε. F. \Ιατρικοί Πάρεδροι» 
H.G. J 

διά τών λέξεων «Πρόεδρος "Οδοντιατρικού Συμβουλίου». 
11. Ουδέν τών έν τφ τταρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τήν 

έγγραφην οϊουδήποτε οδοντιάτρου εγγεγραμμένου κατά τήν ήμερομηνίαν 
ενάρξεως τής Ισχύος τοΟ* παρόντος Νόμου δυνάμει τών διατάξεων τοΟ 
κΰταργη8έντος ύπά τοΟ παρόντος Νόμου αρθροϋ 4 totl βασικοΟ Νόμου. 


