
Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

του Συντάγματος. 

 Αριθμός 217(1) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των 
Οδοντοτεχνιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ρυθμίσεως της 
Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως του 
Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμοι του 1996 και 2002. 

Συνοπτικός τίτλος.

9(Ι) του 1996. 

 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

«(4)(α) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου υποβάλλεται σύμφωνα με τον 
καθορισμένο τύπο αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη.  

(β) (i)Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνου· 

 

(ii) η άδεια ανανεώνεται αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.». 

 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των 
ασκουμένων οδοντοτεχνιτών, καθώς και ο αριθμός μητρώου και άλλες συναφείς πληροφορίες του οδοντο-
τεχνικού εργαστηρίου στο οποίο κάνουν την πρακτική άσκησή τους.». 

 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο τέλος της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν εφαρμόζονται για άτομα που ικανοποιούν 
το Συμβούλιο ότι άσκησαν την πρακτική τους, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης χώρας ή 
κατείχαν τα απαιτούμενα, από τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 
προσόντα και ασκούσαν καλή τη πίστει το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου.». 

 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου 

άρθρου: 

 

«Ασκούμενοι 

οδοντοτεχνίτες. 
7Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που άρχισε πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένο, από 

το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο, οφείλει όπως μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου 

άρχισε την άσκηση, να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να εγγραφεί στο Μητρώο 
Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών. 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου 7Α. 
 

 (2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), περιέχει το ονοματεπώνυμο και 
τον τίτλο σπουδών του αιτητή, την 
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ηλικία του, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε την άσκηση του, καθώς και τον αριθμό 
Μητρώου και άλλες συναφείς πληροφορίες του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο 
ασκείται. 

(3) Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στις 
υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το Συμβούλιο 
χορηγεί στον ασκούμενο οδοντοτεχνίτη το σχετικό πιστοποιητικό.». 
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