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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1869 της ! Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΪΑ 

Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 33 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Οδοντιά- Συνοπτικός 

τρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται ομού τίτλος 
μετά του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου (εν τοις εφεξής ανα- 76^ουΐ962 

.φερομένου ως «ο βασικός νόμος»). · . .  . · 
2. Το άρθρον 2Α του δασικού νόμου καταργείται και αντικαθί Αντικατα

στατοί δ ιά του ακολούθου νέου άρθρου: στασιςτου 
«Καθίβρυσις 2Α.—(1) Καθιδρύεται Οδοντιατρικόν Σομδούλιον (εν J jJJJJ^ j 
καισύνθεσις τ ,ω πατρ6ντι Νόμω αναφερόμενον ως το 'Οδοντιατρικόν νο„οι3 
του Οδον- ^· « »ι »\ ·» 
τιατρΐχο6 Συμβουλιον ) συγκειμενον ε κ 
Συμβουλίου. (α) τριών εγγεγραμμένων οδοντιάτρων κατεχόντων 

θέσιν εν τη υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας" και 
(Β) τεσσάρων εγγεγραμμένων οδοντιάτρων ασκούν

των ιδιωτικώς το επάγγελμα αυτών, 
απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
τη προτάσει του Υπουργού. 

(2) Το Υπουργικόν Συ,μδούλιον, τη εισηγήσει του 
Υπουργού, ορίζει εν των μελών του Οδοντιατρικού Συμ
βουλίου ως τον Πρόεδρον αυτού. 

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί πάσαν συνεδρίαν του Οδον
τΐΌτρυκού Συμβουλίου και προεδρεύει αοτής, εν περι
πτώσει δε απουσίας αυτού εν οιαδήποτε συνεδρία, τα 
παριστάμενα μέλη εκλέγουσιν εν εξ αυτών όπως προ
εδρεύση της τοιαύτης συνεδρίας. 

(4) Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίας και 
τρία έτερα μέλη αποτελούσιν απαρτίαν. 
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(5) Το Οδοντιατρικό ν Συμδούλιον αποφασίζει διά 
πλειοψηφίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος 
ή ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώ
σαν ψήιφον. 

(6) Η θητεία εκάστου των μελών του Οδοντιατρικού 
Συμβουλίου είναι τριετής, δύναται δε να ανανεωθή κατά 
την λήξιν αυτής:ι 

Νοείται ότι το Υτιουργικόν Συμδούλιον δύναται, εάν 
κρίνη τούτο σκόπιμον, να ανακαλέση κατά πάντα χρόνον 
τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους:1 

Νοείται περαιτέρω ότι παν μέλος όπερ δεν κατέχει 
θέσιν εν τη υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δύναται 
κατά πάντα χρόνον να παραυτηθή επιδίδον τω Υπουργώ 
έγγραφον περί τούτου ειδοττοίησιν. 

(7) Αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του Οδοντιατρικού 
Συμβουλίου δύνανται, τηρουμένων των οδηγιών ας ήθε
λεν εκδώσει το Οδοντιατρικόν Συμιδούλιον, να ενασκών
ται υπό του Προέδρου^ 

(8) Τηρούμενης της υπό του παρόντος άρθρου προβλε
πομένης συνθέσεως του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, το 
Υπουργικόν Συμδούλιον, τη προτάσει του Υπουργού, 
δύναται— 

(α) εις οιανδήποτε των περιπτώσεων των αναφερο
ιμένων εις τας επιφυλάξεις της άνω παραγράφου (6) 
να διορίση έτερον εγγεγραμμένον οδοντίατρον διά 
το υπόλοιπον της θητείας του μέλους του οποίου 
ο διορισμός ανεκλήθη ή το οποίον παρητήθη, ανα
λόγως της περιπτώσεως' 

(β) να διορίση έτερον εγγεγραμμένον οδοντίατρον 
προς αναπλήρωσα/ προσωρινώς απουσιάζοντος ή 
κωλυομένου μέλους εν όσω η τοιαύτη απουσία ή 
το τοιούτο κώλυμα διαρκεί.». 

Τρσιτοποίησιι; 3. Το εδάφιον (3) του άρθρου 21 του δασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου 21 διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «τας είκοσι λίρας» (τρίτη 
του βασικού γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «τας πεντή
ν μου* κοντά λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερδαίνουσαν τους τρεις μήνας, ή 

εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας». 


