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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ  

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο- 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.:  

L 354,  

28.12.2013,  

σ.132. 

«Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με την διοικητική συνεργασία 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 

(«κανονισμός ΙΜΙ»)», 

  

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

 Κεφ.249. 

70 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 περί Εγγραφής Οδοντιάτρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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   279(Ι) του 2004 

25(Ι) του 2009 

81(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σε 

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους:  

  

 «“Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών 

Μονάδων” ή “μονάδες ECTS” σημαίνει το σύστημα μονάδων για την 

ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο της 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

  

 “Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)” σημαίνει το 

ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών κρατών 

μελών, που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό 

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα των 

επαγγελματιών και για κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή∙». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 5Α 

του βασικού 

3.  Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο (1): 
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νόμου. 

  

   «(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου στη 

Δημοκρατία είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 14  

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

  

   «(5) Ο Έφορος γνωστοποιεί, το αργότερο εντός τριών ημερών, 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 

(ΙΜΙ) στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τυχόν διαγραφή 

από το Μητρώο ή διαθεσιμότητα οδοντιάτρου ή αναστολή ή 

ακύρωση εγγραφής Εταιρείας Οδοντιάτρων στο Μητρώο Εταιρειών 

Οδοντιάτρων.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 19Γ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 19Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με 

άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 
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   «(δ)  αποδεδειγμένη γνώση από αυτόν της Ελληνικής γλώσσας: 

  

    Νοείται ότι, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ειδική επιτροπή που συστήνεται για το 

σκοπό αυτό για τη διαπίστωση του βαθμού γνώσης της Ελληνικής 

γλώσσας.». 

  

Τροποποίηση  

του Τέταρτου 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

6.  Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο (2): 

  

   «(2)  Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη σπουδών, τα οποία μπορούν 

επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές 

μονάδες του Συστήματος ECTS και συνίστανται τουλάχιστον σε 

πέντε χιλιάδες (5000) ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης 

πλήρους παρακολούθησης στην ύλη που απαριθμείται στην 

παράγραφο (3), οι οποίες πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε 

ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση η 

οποία αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη ή υπό την εποπτεία 

πανεπιστημίου.». 

 


