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Ό ττερΐ 'Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έ·πί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛ

ΛΟΓΟ Ι, HE l·© ΑΡΧΙΑ Κ AI TAME .1 ON ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΥ Σ 
ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1972. ' 

*Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

4. Ό τιαρών Νόμος θα άναφερηται ώς δ περί 'Οδοντιάτρων (Χύλ £«νοπτικός 
λόγοι, Πειθαρχία «at Τοψείον, Συντάξεων) {Τροποποιητικός) Νόμος τίτλος. 
του 1974 και θά άναγινώσκηται όμόυ μετά των περί -Ο&σντ-ίάτρων 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμων του 1968 και 29 τοο 1968 
1972 (εν τοϊς έφεξες αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και &■ 7S «551372. 
δασικός νόμος και ο -παρών Νόμος θά άναφέρωνΐαι ομού" ώς οί ΤΕερΐ 
'Οδοντιάτρων {Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο ν Συντάξεων) Νόμοι 
TOB196B έως 1974. 

JL Το άρθρον 7 του βασικοΟ νόμου τροττοττοεείχαι oak της διαγρα τρσποτιοίησις 
φης της επιφυλάξεως του εδαφίου (!) και του εδαφίου (3) . τοΟήρθρουι 

τοΰ βασιχοϋ 
νόμου. 

JL Ό δασικός νόμος τροποποιείται δια της £ΐς αυτόν και εύθυς Τρσπστιοίησις 
μετά το άρθρον Β ττροοθήκης του ακολούθου νέου ikpBpov : ™ eoroiκοθ 
oEmesm ΒΑ. Έ:ν οχεοει τερός τάς επαρχίας Ααρκακος, Πάφου τϊϊςτηκκίβίνκης 
Ι ^ ί Ρ ^ κ α ι Κυρήνειας το ikpBpov Β (ώς τούτο Ιιροτιοποτήθη δϊά «έουιϊρδρου 
£mpxfag TOS Νόμου 7δ TDD 19 ώ) θά ερμτρεόηται και £φαρμόζτ|ται 
Λάρτακος, ώς εάν εις το εδάφιον (1) άντι τωνλέΙ^ων dacrco της ίέναρ
•Ήώψου>κπ·ΐ ξβως ίσχύος του τπχρόντος Νόμου •καθ' δσον άφορδ τ.ό έτος 
Κυρήνειας. wm>> ( . γ ρ α μ μ α 1 2 καΐ 3) και «διά τ ο €τος 1968» (γραμ

μή 7 ) εχ^ρηοιμοττοχουντο αί λέξεις «onto της ενάρξεως 
ίσχύος τοΰ τιερί 'Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία καΐ 
Ταμεΐον Συντάξεων) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1974» 
και «διά το έτος 1974», αντιστοίχως.». 


