
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 
 
 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
 (α) «Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των 

μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του 

δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών» (EE L 233 της 24.08.1978, σ. 1), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19, (άρθρο 5) (EE L 

206 της 31.07.2001, σ. 1), 
  
 (β) «Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του 

οδοντιάτρου» (EE L 233 της 24.08.1978, σ. 10), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19 (άρθρο 6) (EE L 

206 της 31.07.2001, σ. 1), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 249. 

76 του 1962 

33 του 1983 

59 του 1988 

6 του 1992 

64(Ι) του 1995 

18(Ι) του 1998 

82(Ι) του 2004.  

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

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται με τον 

περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (Κεφ.249) (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος»). 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2Α 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 2Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο εδάφιο: 

   
  «(2)  Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν ένα εξ αυτών ως 

Πρόεδρο.». 
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

άρθρο: 

 
 «Αναγνωρισμέ-

νοι τίτλοι που 

δεν αναγράφο-

νται στο Τρίτο 

Παράρτημα. 

4Α. Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 4 επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο 

σε πολίτη κράτους μέλους που κατέχει: 

   
  

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα . 

(α)  Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους  τίτλους 

που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

Τέταρτου Παραρτήματος, εφόσον εκδόθηκαν 

πριν την 28η Ιανουαρίου 1980 στο Βέλγιο, στη 

Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, 

στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1981 

στην Ελλάδα, πριν την 28η Ιανουαρίου 1980 

στην Ιταλία, πριν την 1η Ιανουαρίου 1986 στην 

Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1994 στη Σουηδία, στη Φινλανδία, 

στη Νορβηγία και στην Ισλανδία, πριν την 1η 

Μαΐου 1995 στο Λίχτενσταϊν, πριν την 1η 
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Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία,  πριν την 1η 

Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν την 1η Μαΐου 

2004 στη Μάλτα, στη Τσεχική Δημοκρατία, στην 

Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στη 

Λετονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη 

Σλοβακία και συνοδεύονται από βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που να 

πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος  έχει  νόμιμα 

ασκήσει  την οδοντιατρική επί τρία τουλάχιστον 

συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως 

της βεβαίωσης. 
   
  

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(β)  διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους 

οδοντιάτρου, τα οποία χορηγούνται από κράτος 

μέλος και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες 

που περιλαμβάνονται  στο Τρίτο Παράρτημα, 

νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αρμόδια αρχή ή 

οργανισμός κράτους μέλους, στο οποίο να 

βεβαιώνεται ότι αυτά τα διπλώματα, 

πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά 

την περάτωση  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  

σύμφωνης με το Τέταρτο Παράρτημα και ότι 

θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα 

χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα που 

απαριθμούνται στο Τρίτο Παράρτημα. 
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Τρίτο 

Παράρτημα. 

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

ιατρού, οι οποίοι έχουν εκδοθεί στην Ιταλία σε 

πρόσωπα που άρχισαν τις πανεπιστημιακές 

τους σπουδές στην ιατρική πριν την 28η 

Ιανουαρίου 1980, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση που παρέχεται από τις αρμόδιες 

ιταλικές αρχές, η οποία πιστοποιεί  ότι τα 

πρόσωπα αυτά έχουν απασχοληθεί στην Ιταλία, 

πραγματικά και νόμιμα και κυρίως με τις 

δραστηριότητες που προβλέπονται στο εδάφιο 

(2) του άρθρου 2, τουλάχιστον επί τρία συνεχή 

έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών 

πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης και ότι τα 

πρόσωπα αυτά έχουν άδεια ασκήσεως των 

δραστηριοτήτων αυτών με τους ίδιους όρους με 

τους κατόχους διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου που αναφέρεται στο Τρίτο 

Παράρτημα: 

   
  

 

 

 

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

  Νοείται ότι, απαλλάσσονται από την 

απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία 

αναφέρεται πιο πάνω, τα πρόσωπα, τα οποία 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον 

τριών ετών, που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες 

ιταλικές αρχές σαν ισότιμες με την εκπαίδευση 

που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα· 

   
  (δ)  διπλώματα, πιστοποιητικά και  άλλους τίτλους 

ιατρού που χορηγεί η Ιταλία στα άτομα που 

άρχισαν πανεπιστημιακές σπουδές στην ιατρική 
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μεταξύ 28ης Ιανουαρίου 1980 και 31ης 

Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση των ιταλικών αρμόδιων αρχών, η 

οποία πιστοποιεί ότι: 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Τρίτο 

Παράρτημα. 

(i) τα εν λόγω άτομα υποβλήθηκαν με 

επιτυχία στην ειδική δοκιμασία επάρκειας 

που    οργανώνεται    από   τις    αρμόδιες 

ιταλικές αρχές ώστε να εξακριβωθεί ότι ο 

ενδιαφερόμενος κατέχει επίπεδο 

γνώσεων και ικανοτήτων αντίστοιχο με 

εκείνο των κατόχων του διπλώματος που 

αναφέρεται για την Ιταλία στο Τρίτο 

Παράρτημα. 

  (ii) τα εν λόγω άτομα έχουν όντως ασκήσει 

στην Ιταλία, νόμιμα και με τη μορφή 

κύριας απασχόλησης, τις δραστηριότητες 

της οδοντιατρικής που αναφέρονται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί τρία  

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν 

από τη χορήγηση της βεβαίωσης. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(iii) τα εν λόγω άτομα έχουν την άδεια να 

ασκούν ή όντως ασκούν νόμιμα ως κύρια 

απασχόληση τις δραστηριότητες του 

εδαφίου (2) του άρθρου  2, υπό  τους 

ίδιους όρους που ισχύουν για τους 

κατόχους του διπλώματος, 

πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που 

αναγράφεται για την Ιταλία στο Τρίτο 

Παράρτημα: 
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Τέταρτο 

Παράρτημα. 

       Νοείται ότι απαλλάσσονται της 

δοκιμασίας επάρκειας που αναφέρεται 

στην υποπαράγραφο (i), τα άτομα που 

παρακολούθησαν με επιτυχία σπουδές 

διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, 

εφόσον οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας 

πιστοποιούν ότι οι εν λόγω σπουδές είναι  

 ισότιμες της εκπαίδευσης που αναφέρεται 

στο Τέταρτο Παράρτημα. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(ε)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους ιατρικούς 

τίτλους που απονέμονται στην Ισπανία σε 

πρόσωπα τα οποία έχουν αρχίσει την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση ιατρού πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1986, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση   χορηγούμενη   από τις αρμόδιες   

ισπανικές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι στην 

Ισπανία τα πρόσωπα αυτά αφιερώθηκαν 

ουσιαστικά, σύννομα και κατά κύρια 

απασχόληση στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί 

τρία τουλάχιστον   συνεχή   έτη   κατά    τη     

διάρκεια   των τελευταίων πέντε ετών που 

προηγούνται της χορήγησης  της  βεβαίωσης και 

ότι  τα  πρόσωπα  αυτά έχουν την άδεια να 

εξασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες  με τις  

ίδιες προϋποθέσεις που τις εξασκούν οι κάτοχοι 

του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου 

που αναγράφεται για την Ισπανία στο Τρίτο 

Παράρτημα: 
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Τέταρτο 

Παράρτημα. 

  Νοείται ότι εξαιρούνται από την 

υποχρέωση της τριετούς πρακτικής εξάσκησης 

που αναφέρεται πιο πάνω, τα πρόσωπα που 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον 

τριών ετών, τις οποίες οι αρμόδιες  ισπανικές 

αρχές    βεβαιώνουν    ως   ισοδύναμες   με   την 

εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο 

Παράρτημα. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(στ)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

οδοντιάτρου που πιστοποιούν κατάρτιση που 

αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην 

Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και 

που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των 

ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης που 

προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα εφόσον:- 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(i) πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν 

την 3η Οκτωβρίου 1990, 

(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 

δραστηριοτήτων οδοντιάτρου στο σύνολο 

του εδάφους της Γερμανίας, με τους 

ίδιους όρους που  ισχύουν  για τους  

τίτλους που χορηγούνται από τις 

αρμόδιες γερμανικές αρχές και που 

αναφέρονται  στο Τρίτο Παράρτημα, και 

  (iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που 

εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές 

αρχές με την οποία πιστοποιείται ότι ο 
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ενδιαφερόμενος επιδόθηκε πραγματικά 

και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες 

στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία 

συνεχόμενα έτη κατά την διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται 

της έκδοσης της βεβαίωσης. 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

(ζ)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους 

επίσημους  ιατρικούς  τίτλους που έχουν εκδοθεί 

στην Αυστρία σε πρόσωπα τα οποία είχαν 

αρχίσει πανεπιστημιακές σπουδές πριν την 1η 

Ιανουαρίου 1994, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση χορηγούμενη από τις αρμόδιες 

αυστριακές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι τα 

πρόσωπα αυτά έχουν πραγματικά, νόμιμα και 

κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Αυστρία τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 2 επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη 

κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της χορηγήσεως   της βεβαίωσης 

και ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν την άδεια 

ασκήσεως των εν λόγω δραστηριοτήτων υπό 

τους ίδιους όρους με τους κατόχους  του  

διπλώματος,   πιστοποιητικού   ή  άλλου τίτλου 

που αναγράφονται στο Τρίτο Παράρτημα για την 

Αυστρία: 
    
  

 

 

 

      Νοείται ότι εξαιρούνται από την 

υποχρέωση της τριετούς πρακτικής εξάσκησης 

που αναφέρεται πιο πάνω, πρόσωπα που 

περάτωσαν  με  επιτυχία  σπουδές   τουλάχιστον     
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Τέταρτο  

Παράρτημα. 

 τριών   ετών,   τις   οποίες   οι    αρμόδιες 

αυστριακές αρχές βεβαιώνουν ως ισοδύναμες με 

την εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο 

Παράρτημα. 

   
  (η)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της 

οδοντιατρικής 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 οδοντιατρικής, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 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. 
   
  (θ)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της 

οδοντιατρικής, 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 
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προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την 

ίδια νομική  ισχύ με  τα λετονικά προσόντα  στον 

τομέα  της οδοντιατρικής και των οδοντιατρικών 

ειδικοτήτων, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. 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 ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού. 
   
  (ι)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της 

οδοντιατρικής 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 οδοντιατρικής, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 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 
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δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη 

τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται 

της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
   
  (ια)  διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της 

οδοντιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων 

η κατάρτιση 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 

οδοντιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση  του  

επαγγέλματος  αυτού.  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· 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

(ιβ)  από την 1η Μαΐου 2004 αναγνωρίζονται για τους 

σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του 

οδοντιάτρου, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν 

χορηγηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία ή την 

πρώην Τσεχοσλοβακία σε πρόσωπα που είχαν 

αρχίσει τις πανεπιστημιακές ιατρικές σπουδές 
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τους πριν την 1η Μαΐου 2004, εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων 

τσεχικών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα 

ασκήσει στην Τσεχική Δημοκρατία τις   

δραστηριότητες   που  ορίζονται   στο εδάφιο (2) 

του  άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη  
  

 

 

 

 
 

 
Τρίτο 

Παράρτημα. 

 κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της χορήγησης της βεβαιώσεως 

και ότι διαθέτουν άδεια ασκήσεως των 

δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους όρους 

με τους κατόχους του διπλώματος που 

αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα: 

    
  

 

 

 

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

       Νοείται ότι, απαλλάσσονται από την 

απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία 

αναφέρεται πιο πάνω πρόσωπα τα οποία 

περάτωσαν επιτυχώς σπουδές τουλάχιστον 

τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες 

αρχές ως ισότιμες με την κατάρτιση που 

αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

(ιγ)  από την 1η Μαΐου 2004 αναγνωρίζονται, για 

τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 

του οδοντιάτρου, διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλοι επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν 

χορηγηθεί στη Σλοβακία ή την πρώην 

Τσεχοσλοβακία σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει 

τις πανεπιστημιακές ιατρικές σπουδές τους πριν 
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την 1η Μαΐου 2004 εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση των αρμόδιων σλοβακικών αρχών ότι 

οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα και 

κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στη Σλοβακία τις 

δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο (2) 

του  άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη  
  

 

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

 κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών 

πριν την χορήγηση της βεβαιώσεως και ότι 

διαθέτουν άδεια ασκήσεως των  δραστηριοτήτων 

αυτών υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους 

του διπλώματος που αναφέρεται στο Τρίτο 

Παράρτημα: 

  
  

 

 

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

       Νοείται ότι απαλλάσσονται από την 

απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία 

αναφέρεται πιο πάνω τα πρόσωπα τα οποία 

περάτωσαν επιτυχώς σπουδές  τουλάχιστον   

τριών ετών  που   βεβαιώνονται  από   τις 

αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την εκπαίδευση 

που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα.» 

 
Τροποποίηση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

4.  Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων καταχωρήσεων: 

 

«Τσεχική Δημοκρατία 
 

Diplom o ukončení 
studia ve studijním 
programu zubní 
lékařství (doktor 
zubního lékařství, 
Dr. med. Dent.)  
 
 

Lékařská fakulta 
univerzity v 
České republice  
 

Vysvědčení o státní 
rigorózní zkoušce  
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Ισλανδία Prόf frá 
tannlæknadeild 
Háskόla Íslands 

Dental Faculty of 
the University of 
Iceland 
 

 

Λίχτενστάϊν Διπλώματα, 
πιστοποιητικά και 
άλλους τίτλους που 
χορηγούνται σε 
άλλο κράτος μέλος 
και αναγράφονται 
στο παρόν 
Παράρτημα και 
συνοδεύονται με 
πιστοποιητικό για 
συμπλήρωση 
πρακτικής 
άσκησης που 
εκδόθηκε από τις 
αρμόδιες αρχές. 

  
 

Νορβηγία Bevis for bestátt 
odontologisk 
embetseksamen 

University faculty 
of dentistry 

 

Eλβετία Titulaire du 
diplôme fédéral de 
médecin-dentiste, 
eidgenössisch 
diplomierter 
Zahnarzt, titolare di 
diploma federale di 
medico-dentista 

Département 
fédéral de l΄ 
intérieur 

 
 
 
 
 
 
 

.». 
 
Τροποποίηση 

του Πέμπτου 

Παραρτήματος. 

5.  Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση του επαγγελματικού τίτλου που αφορά 

τη Δανία από τον ακόλουθο τίτλο: 

 «Tandlaege», 
   
  (β) με την αντικατάσταση του επαγγελματικού τίτλου που αφορά 

την Ισπανία από τον ακόλουθο τίτλο: 
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 «Licendiado en  Odontologίa», 
   
  (γ) με την αντικατάσταση στον επαγγελματικό τίτλο της 

Σλοβενίας, της λέξης «dentale» από τη λέξη «dentalne, 
   
   
  (δ) με την προσθήκη των ακόλουθων επαγγελματικών τίτλων 

στο τέλος αυτού: 

 «Ισλανδία: 

  Tannlæknir, 
   
   Λίχτενσταϊν: 

  Zahnarzt, 
   
   Νορβηγία: 

  Tannlege, 
   
   Ελβετία: 

  Médecin dentiste, Zahnarzt, Medico-dentista.». 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Δ23(β)/ΕΕ/ΜΚ20040514/19οδοντ/ΣΠΧ
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