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Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 88(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 
 

    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 

279(Ι) του 2004 
25(Ι) του 2009 
81(Ι) του 2015 

126(Ι) του 2017. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σε αυτό, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:  

 

 «“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Οδοντιατρικού Συμβουλίου που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 2Β·». 

  

Τροποποίηση  
του βασικού νόμου 
με την προσθήκη 
του νέου  
άρθρου 2Β.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 2Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου:  
  

 «Ταμείο Οδοντιατρικού 
Συμβουλίου. 

 2B.-(1)  Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την 
επωνυμία «Ταμείο Οδοντιατρικού Συμβουλίου», στο οποίο κατα-
τίθενται- 

   

   (α)  Όλα τα τέλη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στους 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς∙ 

    

   (β)  κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Οδοντιατρικό 
Συμβούλιο∙ και 

    

    (γ)  όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του 
Οδοντιατρικού Συμβουλίου. 

   

       (2) Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του 
Οδοντιατρικού Συμβουλίου και ελέγχεται από λογιστή εγκεκριμένο από 
το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

   

       (3) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συμβουλίου 
δύναται να πληρώνονται από το Ταμείο.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού  
νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη 
λέξη «Έφορο» (πρώτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και με την προσθήκη, αμέσως μετά, 
της φράσης και του χρηματικού ποσού «καταβάλλει τέλος πενήντα ευρώ (€50)».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«πέντε λιρών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση και το χρηματικό ποσό «τριακοσίων ευρώ (€300)». 

  



 

Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού  
νόμου. 

6.  Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σε αυτή των λέξεων «εκατόν είκοσι πέντε μιλς» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση και 
το χρηματικό ποσό «πενήντα ευρώ (€50)».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 10Α 
του βασικού  
νόμου. 

7.  Το άρθρο 10Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

 «(9) Για την εξέταση της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο αίτησης για έγκριση σύστασης 
Εταιρείας Οδοντιάτρων καταβάλλεται στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο τέλος ύψους εκατόν πενήντα 
ευρώ (€150).». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 24 
του βασικού  
νόμου. 

8. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της πρώτης 
πρότασης αυτού (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με την πρόταση «Όλα τα δικαιώματα που 
λαμβάνονται από τον Έφορο κατατίθενται στο Ταμείο.». 

 
 


