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Ν. 28/76

Ό περί Ι α τ ρ ώ ν (ιΣύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος.
'Αριθμός 28 του 197Θ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙ
ΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΪΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967
Ω Σ ■ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ .ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ,
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ TAME I ON ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΤΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1970.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ιατρών (Σύλλογοι, Συνοπτικός
Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του τίτλος.
1976 ικαί θά άναγινώσκηται όιμου μετά τοϋ* αιερί 'Ιατρών (Σύλλογοι,
Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμου του 1967 ώς οδτος ετρο 1 6 τ ο ΰ 1 9 6 7 .
ποποιήθη δια του περί 'Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον
Συντάξεων) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1970 (εν τοις εφεξής τών 4 τοΰ 1970.
ρηθέντων Νόμων του 1967 ικαί του 1970 αναφερομένων όμου ώς «ό
βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος .και ό παρών Νόιμος θά άναφέ
ρωνται όμου ώς οι περί 'Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία ικαί Ταμεΐον
Συντάξεων) Νόμοι του 1967 εως 1976.
2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, Τροποποίησις
ευθύς μετά το άρθρον 15, του ακολούθου νέου άρθρου :
τοΰ βασικού
νόμου δ ι ά

«ΕίδικαΙ
διατάξεις έν
σχέσει προς
τήν συγχώ
νευσιν τοΰ

15Α.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 15, τηςέναύτω
άναφορικώς προς τήν συγχώνευσιν του Ταμείου μετά του ένθέσεως
δυνάμει τών περί 'Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία νέου άρθρου
και Ταμεΐον Συντάξεων) Νόμων τού* 1968 εως 1974 δημι
Ταμείουμετά ουργηθέντος Ταμείου Συντάξεως 'Οδοντιάτρων, ήτις άπε
τοϋ
Ταμείου φοοσίσθη δι' αποφάσεως τών είσφορέων ληφθείσης τήν 25ην
Συντάξεως
'Οδοντιάτρων 'Ιανουαρίου, 1975, δυνάμει του Κανονισμού 31 τών περί
29τοΰ1968
'Ιατρών ('Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών του
78 τοϋ 1972 1974 (·έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι Κανονισμοί»,
23 τοΰ 1974.
ήτις εκφρασις θά συμπεριλαμβάνη ,καί οιουσδήποτε κανο
Επίσημος
νισμούς τροποποιουντας ή αντικαθιστώντας τους ρηθέν
έφημερίς,
Παράρτημα
τας περί 'Ιατρών (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονι
Τρίτον ( Ι ) : . σμούς του 1974), θά έφαρμόζωνται αϊ ακόλουθοι διατά
27.12.1974.
ξεις :
(α) Ουδείς κανονισμός δύναται νά έκδοθή ύπό του
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 15 άνευ προη
γουμένης δι' εκδοσιν τούτου συγκαταθέσεως του
δυνάμει του άρθρου 12 τών περί 'Οδοντιάτρων
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συντάξεων)
29τοΰ1968
Νόμων του 1968 εως 1974 καθιδρυθέντος ή εκά
78τοϋ1972
στοτε υφισταμένου Συμβουλίου του ΌδοντιοΓΓρι
23τοϋ1974
κου Σώματος.
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(β) Πάσα αναφορά εις το Διοικητικόν Συμβούλιον
εν τω έδαφίω (2) του άρθρου 15 θεωρείται και
θά αναγινώσκηται ως αναφορά εις το Νέον Διοι
κητικόν Συμβούλιον.
(γ) Το δυνάμει των Κανονισμών ,καθιδρυθέν Ταμεΐον
συνίσταται εκ του Ταμείου τούτου »καΙ του προρ
ρηθέντος Ταμείου Συντάξεως 'Οδοντιάτρων (ιέν
τοΐς εφεξής τών δύο τούτων Ταμείων αναφερομένων
ώς «το συγχωνευθέν Ταμεΐον») και τό συγχω
νευθέν Ταμεΐον θεωρείται ώς τό Ταμεΐον διά πάν
τας τους σκοπούς τών Kon/ονισμών, πάσα δε
'αναφορά εν τοΐς Κανονισμοΐς ε'Ίς τό Ταμεΐον θεω
ρείται και θά αναγινώσκηται ώς αναφορά εις τό
συγχωνευθέν Ταμεΐον.
(δ) Τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται δυνά
μει τών Κανονισμών τάς αύτάς αρμοδιότητας καΐ
τάς αύτάς εξουσίας, /και έχει τά αυτά καθή
κοντα, ώς τό διά τών Κανονισμών ικαθιδρυθέν και
ύφιστάμενον προ της συγχωνεύσεως Διοικητικόν
Συμβούλιον και θεωρείται διά πάντας τους σκο
πούς τών Κανονισμών ώς τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον του Ταμείου ώς τοΟτο συνεχωνεύθη μετά
του ρηθέντος Ταμείου Συντάξεως 'Οδοντιάτρων,
πάσα δε αναφορά εν τοΐς Κανονισμοΐς εις τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον θεωρείται και θά αναγινώ
σκηται ώς αναφορά εις τό Νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιον.
(2) (α) Τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον εΐναι ένδε
καμελές και απαρτίζεται εξ επτά ιατρών ιμελών του Συμ
βουλίου εκλεγομένων υπό του Συμβουλίου είς ειδικώς
ιτρός τούτο συγκαλουμένην ανά τριετίαν συνεδρίαν και
εκ τεσσάρων οδοντιάτρων μελών του 'Οδοντιατρικού Συμ
βουλίου εκλεγομένων ύπό του Συμβουλίου του 'Οδον
τιατρικού Σώματος είς ειδικώς προς τούτο συγκαλου
μένην άνά τριετίοα/ συνεδρίαν,
(β) Τό ούτω έκλεγόμενον Νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον καταρτίζεται είς σώμα έκλέγον τον Πρόεδρον, Άντι
πρόεδρον, Γραμματέα και Ταμίαν αύτου, νοουμένου δτι
είς περίπτωσιν εκλογής ϊατρου ώς Προέδρου δέον δπως
'Αντιπρόεδρος είναι οδοντίατρος και (αντιστρόφως.
(3) Έ ν τω παρόντι άρθρω «Νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον» σημαίνει τό δι' αποφάσεως τών είσφορέων ύπό ήιμε
ρομηνίοα/ 29 Μαρτίου, 1975, εκλεγέν Διοικητυκόν Συμβού
λιον τών συγχωνευθέντων Ταμείων και παν μετά ταΰτα
Διοικητικόν Συμβούλιον έκλεγόμενον συμφώνως προς τήν
παράγραφον (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.
(4) Τό Νέον Διοικητικόν Συμ'βούλιον τό εκλεγέν, ώς
αναφέρεται έν τω 'έδαφίω (3), τήν 29ην Μαρτίου, 1975,
αποφασίζει επί τής διαδικασίας διά την ρηθεΐσαν συγχώ
νευσιν τών Ταμείων και τήν έφαρμογήν ταύτης, και επί
παντός προς τήν τοιαύτην συγχώνευση/ συναφούς, παρεμ
πίπτοντος καΐ συμπληρωματικού θέματος.».

Εναρξις
Ισχύος τοΰ
παρόντος
Νόμου.

3. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν 25ην
'Ιανουαρίου, 1975.

