
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο -  

 

(α) «Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντίατρου και περί 

των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως 

του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (EE L 233 της 24.08.1978, 

σ.1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19, 

(άρθρο 5) (ΕΕ L 206 της 31.07.2001, σ.1). 

 

(β) «Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του 

οδοντιάτρου»  (EE L 233 της 24.08.1978, σ. 10), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19 (άρθρο 6) (EE 

L 206 της 31.07.2001, σ. 1),   
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 249 

76 του 1962 

33 του 1983 

59 του 1988 

6 του 1992 

64(Ι) του 1995 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (Κεφ. 249) (που στο εξής 

θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 
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18(Ι) του 1998. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.-(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

  
 

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

ΙΙΙ(Ι) του 2000. 

«‘ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.’ σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2000. 

  
 ‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. 
  
 ‘Οδηγία 78/687/ΕΟΚ’ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο ‘Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 

περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του 

οδοντίατρου’ (EE L 233 της 24.09.1978, σ.10), όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται. 
  
 ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε 

στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. 
  
 ‘τρίτη χώρα’ σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος.». 
  
 (2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
  «(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η άσκηση 
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οδοντιατρικής θεωρείται ότι περιλαμβάνει την πρόληψη, 

διάγνωση και θεραπεία των ανωμαλιών και ασθενειών των 

δοντιών, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών.» 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με 

το ακόλουθο  νέο άρθρο: 

 «Εγγραφή 

στο Μητρώο 

Οδοντιά-

τρων. 

4.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως 

οδοντίατρος αν ικανοποιεί το Οδοντιατρικό Συμβούλιο 

ότι:- 
   
     (α) Συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας 

του. 

   
     (β) (i)  είναι πολίτης της Δημοκρατίας, 

 (ii) είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 

 Δημοκρατίας  και έχει τη συνήθη διαμονή 

 του στην Κύπρο, ή 

 (iii)  είναι πολίτης κράτους μέλους.  
    
  

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 

   (γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, 

πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που 

αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα ή είναι 

κάτοχος διπλώματος ή άλλου τίτλου που δεν 

αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι 

σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Τέταρτου 

Παραρτήματος, αναγνωρίζεται από το 

ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το   Οδοντιατρικό 
  

 
 

 Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις  του διατάξεις 

του άρθρου 4Α. 
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     (δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα, 

προσκομίζοντας προς τούτο πιστοποιητικό 

λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση 

πολίτη κράτους μέλους, βεβαίωση της αρμόδιας 

αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή 

προέλευσης που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ήθους ή εντιμότητας που 

απαιτούνται στο κράτος αυτό για την ανάληψη 

των δραστηριοτήτων του οδοντίατρου ή όταν το 

εν λόγω κράτος μέλος δεν απαιτεί αποδείξεις 

ήθους ή εντιμότητας για την ανάληψη των εν 

λόγω δραστηριοτήτων, αντίγραφο ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν 

έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσής τους.  και 
   
     (ε) δεν του απαγορεύτηκε αλλού η άσκηση της 

οδοντιατρικής λόγω συμπεριφοράς που δεν 

συνάδει με το επάγγελμά του. 
   
  (2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 

εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
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  (3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη 

απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο 

οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής 

του, υποβάλλοντας ενώπιον του Οδοντιατρικού 

Συμβουλίου τις παραστάσεις του, εντός δεκαπέντε 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

απορριπτικής απόφασης σε αυτόν. Tο Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των 

παραστάσεων. 
  
  (4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του 

Οδοντιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης 

απόφασης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 

στα εδάφια (2) και (3), ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 

προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του 

άρθρου 146 του Συντάγματος. 
  
  

 

 

 

 
Τρίτο 

Παράρτημα. 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(5) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει 

δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις 

αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βεβαίωση της 

γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τίτλων 

ή βεβαιώσεων του ενδιαφερομένου που έχουν 

χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο 

Παράρτημα ή στο άρθρο 4Α καθώς και βεβαίωση του 

γεγονότος ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις 

προβλεπόμενες από το Τέταρτο Παράρτημα 

προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 
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  (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1), το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή 

κάθε προσώπου το οποίο, πληρεί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις για την εγγραφή, που καθορίζονται στο 

εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους 

που το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ήθελε σε κάθε 

περίπτωση καθορίσει. 
  
  (7) Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους 

μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο 

τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν 

λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από 

άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την 

επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος 

σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.» 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου άρθρου 4Α: 

 «Αναγνωρισ-

μένοι τίτλοι 

που δεν 

αναγράφο-

νται στο 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

4Α. Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 4 επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο 

σε πολίτη κράτους μέλους που κατέχει: 
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Τέταρτο 

Παράρτημα . 

(1) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους  τίτλους που 

δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Τέταρτου 

Παραρτήματος, εφόσον εκδόθηκαν πριν τεθεί σε ισχύ η 

Οδηγία 78/687/ΕΟΚ και συνοδεύονται από βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που να πιστοποιεί ότι 

ο ενδιαφερόμενος  έχει  νόμιμα ασκήσει  την 

οδοντιατρική επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται 

της χορηγήσεως της βεβαίωσης. 
   
  

 
 
 
 
 
Τρίτο 
Παράρτημα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 
 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

(2) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους 

οδοντιάτρου τα οποία χορηγούνται από κράτος μέλος 

και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που 

περιλαμβάνονται  στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος 

Νόμου, νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αρμόδια αρχή ή 

οργανισμός κράτους μέλους, στο οποίο να βεβαιώνεται 

ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 

χορηγήθηκαν μετά την περάτωση  εκπαίδευσης  και  

κατάρτισης  σύμφωνης με το Τέταρτο Παράρτημα και 

ότι θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε 

ισοδύναμα προς εκείνα που απαριθμούνται στο Τρίτο 

Παράρτημα. 
   
  (3) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

ιατρού, οι οποίοι έχουν εκδοθεί στην Ιταλία σε 

πρόσωπα που άρχισαν τις πανεπιστημιακές τους 

σπουδές στην ιατρική πριν την 28η Ιανουαρίου 1980, 

εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που παρέχεται 

από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, η οποία πιστοποιεί  ότι 
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  τα πρόσωπα αυτά έχουν απασχοληθεί στην Ιταλία, 

πραγματικά και νόμιμα και κυρίως με τις 

δραστηριότητες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 2, τουλάχιστον επί τρία συνεχή έτη κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν τη χορήγηση 

της βεβαίωσης και ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν άδεια 

ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών με τους ίδιους 

όρους με τους κατόχους διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου που αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα. 
   
  (4) διπλώματα, πιστοποιητικά και  άλλους τίτλους 

ιατρού που χορηγεί η Ιταλία στα άτομα που άρχισαν 

πανεπιστημιακές σπουδές στην ιατρική μεταξύ 28ης 

Ιανουαρίου 1980 και 31ης Δεκεμβρίου 1984, εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση των ιταλικών αρμόδιων 

αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι: 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

   (i) τα εν λόγω άτομα υποβλήθηκαν με επιτυχία στην 

ειδική δοκιμασία επάρκειας που οργανώνεται 

από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές ώστε να 

εξακριβωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει 

επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων αντίστοιχο με 

εκείνο των κατόχων του διπλώματος που 

αναφέρεται για την Ιταλία στο Τρίτο Παράρτημα. 

   
      (ii) τα εν λόγω άτομα έχουν όντως ασκήσει στην 

Ιταλία, νόμιμα και με τη μορφή κύριας 

απασχόλησης, τις δραστηριότητες της 

οδοντιατρικής που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 2 επί τρία  συναπτά έτη τουλάχιστον 
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   κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν 

από τη χορήγηση της βεβαίωσης. 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

   (iii) τα εν λόγω άτομα έχουν την άδεια να ασκούν ή 

όντως ασκούν νόμιμα ως κύρια απασχόληση τις 

δραστηριότητες του εδαφίου (2) του άρθρου  2, 

υπό  τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 

κατόχους του διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου που αναγράφεται για την Ιταλία στο 

Τρίτο Παράρτημα: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 

     Νοείται ότι απαλλάσσονται της δοκιμασίας 

επάρκειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), τα 

άτομα που παρακολούθησαν με επιτυχία σπουδές 

διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, εφόσον οι αρμόδιες 

αρχές της Ιταλίας πιστοποιούν ότι οι εν λόγω σπουδές 

είναι ισότιμες της εκπαίδευσης που αναφέρεται στο 

Τέταρτο Παράρτημα. 
   
  (5) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους ιατρικούς 

τίτλους που απονέμονται στην Ισπανία σε πρόσωπα τα 

οποία έχουν αρχίσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

ιατρού πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση   χορηγούμενη   από τις αρμόδιες   ισπανικές 

αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι στην Ισπανία τα 

πρόσωπα αυτά αφιερώθηκαν ουσιαστικά, σύννομα και 

κατά κύρια απασχόληση στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 επί τρία 

τουλάχιστον   συνεχή   έτη   κατά    τη     διάρκεια   των 
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  τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της 

χορήγησης  της  βεβαίωσης και ότι  τα  πρόσωπα  αυτά  
  

 
 
 
 
Τρίτο 
Παράρτημα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 

έχουν την άδεια να εξασκούν τις εν λόγω 

δραστηριότητες  με τις  ίδιες προϋποθέσεις που τις 

εξασκούν οι κάτοχοι του διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου που αναγράφεται για την Ισπανία στο 

Τρίτο Παράρτημα: 

 

     Νοείται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση της 

τριετούς πρακτικής εξάσκησης που αναφέρεται πιο 

πάνω, τα πρόσωπα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, τις οποίες οι 

αρμόδιες  ισπανικές αρχές  βεβαιώνουν ως  ισοδύναμες 

με την εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο 

Παράρτημα. 
   

  

 

 

 

 
 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(6) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

οδοντιάτρου που πιστοποιούν κατάρτιση που 

αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν 

ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων 

απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο 

Τέταρτο Παράρτημα εφόσον:- 

  
     (α) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν την 

γερμανική ενοποίηση. 

 

   (β) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 

δραστηριοτήτων οδοντιάτρου στο σύνολο του 

εδάφους της Γερμανίας, με τους ίδιους όρους 

που  ισχύουν  για τους  τίτλους που χορηγούνται   
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Τρίτο 

Παράρτημα. 

 από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που 

αναφέρονται  στο Τρίτο Παράρτημα, και 

 
     (γ) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από 

τις αρμόδιες γερμανικές αρχές με την οποία 

πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος επιδόθηκε 

πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω 

δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί 

τρία συνεχόμενα έτη κατά την διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών που προηγούνται της 

έκδοσης της βεβαίωσης. 
  
  (7) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους επίσημους 

ιατρικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί στην Αυστρία σε 

πρόσωπα τα οποία είχαν αρχίσει πανεπιστημιακές 

σπουδές πριν την 1η Ιανουαρίου 1994, εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση χορηγούμενη από τις 

αρμόδιες αυστριακές αρχές, η οποία πιστοποιεί ότι τα 

πρόσωπα αυτά έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά 

κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Αυστρία τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 2 επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη 

διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της 

χορηγήσεως   της βεβαίωσης και ότι τα πρόσωπα αυτά 

διαθέτουν την άδεια ασκήσεως των εν λόγω 

δραστηριοτήτων υπό τους ίδιους όρους με τους 

κατόχους  του  διπλώματος,   πιστοποιητικού   ή  άλλου  
 Τρίτο 

Παράρτημα. τίτλου που αναγράφονται στο Τρίτο Παράρτημα για την 

Αυστρία: 
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      Νοείται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση της 

τριετούς πρακτικής εξάσκησης που αναφέρεται πιο 

πάνω, πρόσωπα που περάτωσαν με επιτυχία σπουδές 

τουλάχιστον    τριών   ετών,   τις   οποίες   οι    αρμόδιες 
  

Τέταρτο 
Παράρτημα. 

αυστριακές αρχές βεβαιώνουν ως ισοδύναμες με την 

εκπαίδευση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα. 
  
  (8) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 

1991, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών   προσόντων   στον τομέα  της   οδοντιατρικής, 

όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα στον τομέα της 

οδοντιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

οδοντιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού. 
   
  (9) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που  

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην  Σοβιετική  Ένωση  πριν  από τις 21  Αυγούστου 
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  1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική  ισχύ με  τα λετονικά προσόντα  στον τομέα  της 

οδοντιατρικής και των οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσον 

αφορά την πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και 

στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το 

οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 

οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την 

οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού. 
   
  (10) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 

1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της 

οδοντιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

οδοντιατρικό επάγγελμα και την άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού. 
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  (11) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων στον τομέα της οδοντιατρικής που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη 

Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι 

αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά 

έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα 

σλοβενικά προσόντα στον τομέα της οδοντιατρικής και 

των οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο οδοντιατρικό επάγγελμα και στην 

άσκηση  του  επαγγέλματος  αυτού.  Η βεβαίωση   αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν 

λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια 

της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού. 
   
   (12) Από την ημερομηνία προσχώρησης της Τσεχικής 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζονται 

για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του 

οδοντιάτρου, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι 

επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στην 

Τσεχική Δημοκρατία ή την πρώην Τσεχοσλοβακία σε 

πρόσωπα που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές 

ιατρικές σπουδές τους πριν την προσχώρηση, εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων τσεχικών 

αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα 

και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Τσεχική 

Δημοκρατία  τις   δραστηριότητες   που  ορίζονται   στο 
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Τρίτο 

Παράρτημα. 

εδάφιο (2) του άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά 

έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών προ της 

χορηγήσεως της βεβαιώσεως και ότι διαθέτουν άδεια 

ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους 

όρους με τους κατόχους του διπλώματος που 

αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα: 

 
  

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

     Νοείται ότι, απαλλάσσονται από την απαίτηση της 

τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται πιο πάνω 

πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές 

τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις 

αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την κατάρτιση που 

αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα. 

  
  (13) Από την ημερομηνία προσχώρησης της Σλοβακίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζονται, για τους 

σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του 

οδοντιάτρου, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι 

επίσημοι τίτλοι ιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στη 

Σλοβακία ή την πρώην Τσεχοσλοβακία σε πρόσωπα 

που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές ιατρικές 

σπουδές τους πριν την προσχώρηση εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων 

σλοβακικών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει 

στη Σλοβακία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά 

έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν 

την χορήγηση της βεβαιώσεως και ότι διαθέτουν άδεια 

ασκήσεως των  δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους 
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Τρίτο 

Παράρτημα. 

όρους με τους κατόχους του διπλώματος που 

αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα: 

  
  

 

 

 

 
Τέταρτο 

Παράρτημα. 

     Νοείται ότι απαλλάσσονται από την απαίτηση της 

τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται πιο πάνω τα 

πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές  

τουλάχιστον   τριών ετών  που   βεβαιώνονται  από   τις 

αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την εκπαίδευση που 

αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα.» 

  

 
 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των 

ακόλουθων νέων άρθρων 19Α, 19Β, 19Γ, 19Δ, 19Ε, μετά το άρθρο 

19 αυτού: 

 «Παροχή 

υπηρεσιών από  

οδοντίατρο, 

πολίτη κράτους 

μέλους. 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

19Α.-(1) Οδοντίατρος, πολίτης κράτους μέλους που 

κατέχει ένα από τους τίτλους που αναφέρονται στο 

Πέμπτο Παράρτημα και είναι εγκατεστημένος σε 

κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες στον 

τομέα της οδοντιατρικής προσωρινά στη 

Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο 

Μητρώο. 
   
  (2) Οδοντίατρος που εμπίπτει στις διατάξεις του 

εδαφίου (1) οφείλει να εγγράφεται στο αρχείο 

οδοντιάτρων παρεχόντων υπηρεσίες, το οποίο 

τηρείται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο. 
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 Εγγραφή στο 

αρχείο οδοντιά-

τρων παρεχό-

ντων υπηρεσίες. 

19Β.(1) Για την εγγραφή στο αρχείο οδοντιάτρων 

παρεχόντων υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος 

υποχρεούται να υποβάλει στο Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
  
     (α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης ότι ο  ενδιαφερόμενος 

οδοντίατρος  ασκεί νόμιμα την οδοντιατρική στο 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται εγκατεστημένος. 
  
  

Τρίτο 

Παράρτημα. 

  (β) βεβαίωση ότι κατέχει ένα από τα διπλώματα, 

πτυχία, πιστοποιητικά ή τίτλους που 

αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα. και 
   
     (γ) δήλωση για το είδος, τον τόπο και τη χρονική 

διάρκεια των υπηρεσιών, που θα παράσχει ο 

ενδιαφερόμενος,  σε  περίπτωση  που  η παροχή 
   των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται προσωρινή 

διαμονή στη Δημοκρατία: 
  
        Νοείται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση 

αυτή μπορεί να γίνει εντός επτά ημερών μετά την 

παροχή των υπηρεσιών. 
   
  (2) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν 

μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
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  (3) Οδοντίατρος, πολίτης κράτους μέλους που παρέχει 

τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος  

άρθρου  υπόκειται  στις  ισχύουσες  από  την Κυπριακή 

νομοθεσία  πειθαρχικές  διατάξεις   επαγγελματικού   ή 

διοικητικού χαρακτήρα, που ισχύουν για τους 

εγγεγραμμένους οδοντίατρους που ασκούν την 

οδοντιατρική στη Δημοκρατία, αλλά δεν υποχρεούται να 

εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος στον Παγκύπριο 

Οδοντιατρικό Σύλλογο. 
   
 Χρήση τίτλου 

εκπαιδεύ-

σεως. 

19Γ.-(1) Πολίτης κράτους μέλους που ασκεί την 

οδοντιατρική στη Δημοκρατία, με βάση τον παρόντα 

Νόμο, δικαιούται να κάνει χρήση του νόμιμου τίτλου 

εκπαίδευσής του κατά το μέτρο που δεν είναι 

ταυτόσημος με τον επαγγελματικό τίτλο και της σχετικής 

σύντμησής του στη γλώσσα του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης. Ο τίτλος συνοδεύεται από το 

όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή  

αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει 

χορηγήσει. 
  (2) Αν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει 

σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στη Δημοκρατία απαιτεί 

συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί 

από το δικαιούχο, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται 

να επιβάλει στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης του κράτους μέλους   καταγωγής  ή  

προέλευσης  με  κατάλληλη μορφή, την οποία 

καθορίζει. 
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 Χρήση 

επαγγελματι-

κού τίτλου. 

19Δ. Πολίτης κράτους μέλους ο οποίος ασκεί την 

οδοντιατρική ή παρέχει προσωρινά οδοντιατρικές 

υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δύναται να χρησιμοποιεί 

τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας και να κάνει 

χρήση της σύντμησής του. 
   
 Ανταλλαγή 

πληροφορι-

ών μεταξύ 

κρατών 

μελών. 

19Ε.-(1) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, σε περίπτωση 

που πολίτης της Δημοκρατίας ή οδοντίατρος 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή 

ως οδοντίατρος σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος 

μέλος   αυτό ζητά  στοιχεία  σχετικά  με  το   ήθος ή την 

εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως 

διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό, όσες πληροφορίες 

διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή 

διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του 

ενδιαφερόμενου, καθώς και για τις πειθαρχικές 

κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του 

οδοντιατρικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 
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  (2) Όταν, κατά την εξέταση της αίτησης που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους 

ενημερώσει το Οδοντιατρικό Συμβούλιο για σοβαρά και 

συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν εκτός του 

εδάφους του κράτους αυτού και πριν την εγκατάσταση 

του ενδιαφερομένου σ΄αυτό και μπορεί να έχουν 

συνέπειες στην άσκηση του οδοντιατρικού 

επαγγέλματος, στο εν λόγω κράτος μέλος, το 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο εξετάζει τα γεγονότα αυτά και 

αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή του κράτους  μέλους  αυτού  σχετικά  με   

τα   έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, 

εφόσον είναι δυνατό εντός τριών μηνών. 
   
  (3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης πολίτη κράτους 

μέλους για εγγραφή στο Μητρώο, το Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων 

γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας 

πριν την εγκατάστασή του στη Δημοκρατία και μπορούν 

να έχουν συνέπειες στην άσκηση του οδοντιατρικού 

επαγγέλματος, ενημερώνει σχετικά και ζητά 

πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή 

προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται 

μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος  μέλος  

καταγωγής  ή προέλευσης  ή  την πάροδο τριών 

μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) ή 

το εδάφιο (3), ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 

4 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του 

παρόντος εδαφίου. 
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  (4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του 

Οδοντιατρικού Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών 

άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της φράσης «δεόντως προσοντούχο επαγγελματία 

ιατρό». 

  
Κατάργηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 25. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 24, του ακόλουθου νέου άρθρου 25: 

  
 «Εξουσία 

Υπουργού για 

τροποποίηση 

Παραρτημάτων. 

25. Ο Υπουργός δύναται, μετά από σύσταση του 

Οδοντιατρικού Συμβουλίου, να τροποποιεί τα 

Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, με διάταγμα 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.» 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

Τρίτου, 

Τέταρτου και 

Πέμπτου 

Παραρτήματος. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το Δεύτερο Παράρτημα αυτού, των ακόλουθων νέων 

Παραρτημάτων, Τρίτου, Τέταρτου και Πέμπτου: 
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«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Άρθρα 4, 4Α, 19Β) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Τα διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής που αναγνωρίζονται 

για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο είναι τα ακόλουθα:- 
 

 
 
 

Χώρα 
 

__________________ 
 
Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δανία 
 
 
 
Γερμανία 
 
 
Ελλάδα 
 
Ισπανία 
 
 
Γαλλία 
 
 
 
Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
Ιταλία 
 

 
Τίτλος 
 
__________________ 
 
-Diploma van tandarts 
-Diplome licencie en 
science dentaire 
 
 
 
 
 
 
 
Bevis for 
tandlaegeeksamen 
(kandidateksamen) 
 
Zeugnis uber die 
Zahnarztiliche Prufung 
 
Πτυχίο Οδοντιατρικής 
 
Titulo de Licenciado en 
Odontologia 
 
Diplome d'Etat de 
docteur en chirurgie 
dentaire 
 
-Bachelor in Dental 
Science (B.Dent.Sc) 
- Bachelor of Dental 
Surgery (BDS) 
-Licentiate in Dental 
Surgery (LDS) 
 
Diploma di laurea in 
odontoiatria e protesi 

 
Φορέας που χορηγεί 

τον τίτλο 
__________________ 

 
1.De universiteiten/les 
universites 
2. De bevoegde 
Examencommissie van 
de Vlaamse 
Gemeenschap/le jury 
competent d' 
enseignement de la 
Communaute francaise 
 
Tandlaegehojskolerne, 
sundhedsvidenskabelig
t universitetsfakultet 
 
Zustandige Behorden 
 
 
Πανεπιστήμιο 
 
El rector de una 
universidad 
 
Universites 
 
 
 
-Universities 
-Royal College of 
Surgeons in Ireland 
 
 
 
 
Universita 
 

 
Πιστοποιητικό που 
συνοδεύει τον τίτλο 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisation som 
tandlaege, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diploma di abilitazione 
al l'esercizio dell' 
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Λουξεμβούργο 
 
 
 
Ολλανδία 
 
 
 
 
 
Αυστρία 
 
 
 
 
 
Πορτογαλία 
 
 
 
Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
 
 
 
 
 
Εσθονία 

dentaria 
 
 
Diplome d'Etat de 
docteur en medecine 
dentaire 
 
Universitair 
getuigschrift van een 
met goed gevolg 
afgelegd 
tandartsexamen 
 
Bescheid uber die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
"Doktor der 
Zahnheilkunde" 
 
Carta de curso de 
licenciatura em 
Medicina Dentaria 
 
Hammaslaaketieteen 
lisensiaatin 
tutkinto/odontologie 
licentiatexamen 
 
 
 
 
 
 
 
Tandlakarexamen 
 
 
 
 
 
 
 
-Bachelor of Dental 
Surgery (BDS or 
B.Ch.D) 
-Licentiate in Dental 
Surgery 
 
Diplom 
hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise 
kohta 
 
 

 
 
 
Jury d'examen d'Etat 
 
 
 
Faculteit 
Tandheelkunde 
 
 
 
 
Medizinische Fakultat 
der Universitat 
 
 
 
 
-Faculdades 
-Institutos superiores 
 
 
1.Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 
2. Oulun yliopisto 
3. Turun yliopisto 
 
 
 
 
 
 
Universitetet i Umea  
Universitet i Goteborg 
Karolinska institutet 
Malmo hogskola 
 
 
 
 
-Universities 
-Royal Colleges 

 
 
 
 
 

Tartu Ülikool 

odontoiatria e protesi 
dentaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen 
paatos kaytannon 
palvelum 
hyvaksymisesta / 
Beslut av 
Rattskyddscentralen for 
halsovarden om 
godkannande av 
praktisk tjanstgoring 
 
Endast for 
examensbevis som 
erhallits fore den 1 juli 
1995, ett 
utbildningsbevis som 
utfardats av 
Socialstyrelsen 
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Λετονία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
Ουγγαρία 
 
 
 
 
Μάλτα 
 
 
Πολωνία 
 
 
 
 
 
 
Σλοβενία 
 
 
 
 
 
 
Σλοβακία 

Zobārsta diploms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aukštojo mokslo 
diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo 
odontologo 
kvalifikaciją 
 
 
Fogorvos oklevél 
(doctor medicinae 
dentariae, abbrev.: dr. 
med. dent.) 
 
Lawrja fil-Kirurgija 
Dentali 
 
Dyplom ukończenia 
studiów wyższych z 
tytułem «lekarz 
dentysta» 
 
 
 
Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni 
naslov «doktor 
dentalne medicine / 
doktorica dentalne 
medicine» 
 
Vysokoškolský diplom 
ο udelení 
akademického titulu 
«doktor zubného 
lekárstva» («MDDr.») 

Universitātes tipa 
augstskola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitetas 
 
 
 
 
 
 
Egyetem 
 
 
 
 
 
Universita ta Malta 
 
1. Akademia Medyczna, 
2. Uniwersytet 
Medyczny, 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
 
Univerza 
 
 
 
 
 
 
Vysoká škola 

Rezidenta diploms par 
zobā rsta pē cdiploma izglī 
tī bas 
programmas pabeigšanu, 
ko izsniedz universitā tes 
tipa augstskola  
un  
«Sertifikā ts» – 
kompetentas iestā des 
izsniegts dokuments, kas 
apliecina, 
ka persona ir nokā rtojusi 
sertifikā cijas eksā menu 
Zobā rstniecī bā 
 
Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą 
gydytojo odontologo 
profesinę kvalifikaciją» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekarsko - Dentystyczny 
Egzamin Państwowy» 
 
 
 
 
 
Potrdilo ο opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 82(I)/2004



 25 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρα 4, 4Α) 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά, πτυχία και άλλοι τίτλοι, οδοντιατρικής για να 

εξασφαλίσουν στον κάτοχό τους εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να παρέχουν 

εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της 

εκπαίδευσης του: 

 

   (α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η οδοντιατρική 

τέχνη και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστημονικές μεθόδους 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, 

της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της 

αναλύσεως των δεδομένων, 

 

   (β) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως, φυσιολογίας και συμπεριφοράς 

υγιών και ασθενών, καθώς και της επιρροής του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο που τα στοιχεία 

αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική, 

 

   (γ) προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως και της λειτουργίας των οδόντων, 

του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών καθώς 

και της σχέσεως αυτών με την γενική υγεία και την φυσική και κοινωνική 

καλή κατάσταση του ασθενούς, 

 

   (δ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρακτικής, 

που να του παρέχουν συνεκτική εικόνα των ανωμαλιών, βλαβών και 

ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, 

υπό το πρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής 

οδοντολογίας,  
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   (ε) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία.  

Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να του παρέχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για το 

σύνολο των προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων 

των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων 

και των γύρω ιστών.  

 

2. Η οδοντιατρική αυτή εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη 

θεωρητικών και πρακτικών σπουδών κατά πλήρη απασχόληση στην ύλη που 

απαριθμείται στο σημείο 3 του παρόντος Παραρτήματος και πραγματοποιείται σε 

πανεπιστήμιο, σε ανώτατο ινστιτούτο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με πανεπιστήμιο 

ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου και συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του 

ενδιαφερόμενου οδοντίατρου στη δραστηριότητα και στις ευθύνες των υπηρεσιών 

αυτών.  
 
3.  Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη διπλωμάτων, πιστοποιητικών 

και άλλων τίτλων οδοντιάτρου πρέπει να  περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη 

ύλη μαθημάτων (η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά 

δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς: 

 

α) Βασικά μαθήματα 
 
Χημεία 

Φυσική 

Βιολογία 

 

β) Ιατροβιολογικά μαθήματα και γενικά ιατρικά μαθήματα 
 

Ανατομία  

Εμβρυολογία 

Ιστολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογίας 
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Φυσιολογία 

Βιοχημεία (ή φυσιολογική χημεία) 

Παθολογική ανατομία  

Γενική Παθολογία 

Φαρμακολογία 

Μικροβιολογία 

Υγιεινή 

Προφύλαξη και επιδημιολογία 

Ραδιολογία  

Φυσιοθεραπεία 

Γενική Χειρουργική 

Εσωτερική ιατρική συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής 

Ωτορυνολαρυγγολογία 

Δερματο-αφροδισιολογία 

Γενική φυσιολογία-ψυχοπαθολογία-νευροπαθολογία 

Αναισθησιολογία 

 

γ) Ειδικά οδοντο-στοματολογικά μαθήματα 
 

Πρόσθεση οδόντων 

Οδοντιατρικά υλικά 

Οδοντιατρική συντήρηση 

Προληπτική οδοντιατρική 

Αναισθησία και καταπράυνση του πόνου στην οδοντιατρική 

Ειδική χειρουργική 

Ειδική παθολογία 

Κλινική οδοντο-στοματολογική 

Παιδοοδοντιατρική 

Ορθοδοντική 
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Παροδοντιατρική 

Οδοντολογική ραδιολογία 

Λειτουργία της μασήσεως 

Επαγγελματική οργάνωση, δεοντολογία και νομοθεσία 

Κοινωνικών θεμάτων της οδοντιατρικής πρακτικής 
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(΄Αρθρο 19Α) 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
 
Οι επαγγελματικοί τίτλοι που αναφέρονται στο Άρθρο 19Α του Νόμου είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

- στην Αυστρία: 

  Zahnarzt 

 

- στο Βέλγιο:  

  Licencie en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde, 

 

- στη Γαλλία:  

  Chirurgien-dentiste, 

 

- στη Γερμανία: 

  Zahnarzt:  

    

- στη Δανία:  

  Tandaege,  

 

- στην Ελλάδα: 

  Οδοντίατρος 

 

- στην Εσθονία: 

  Hambaarst, 

 

- στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

  Dentist, dental practitioner ή dental surgeon, 
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- στην Ιρλανδία:  

  Dentist, dental practitioner ή dental surgeon,  

 

- στην Ισπανία: 

  Licendiado en Odontologva, 

 

- στην Ιταλία:  

  Odontoiatra, 

 

- στις Κάτω Χώρες:  

  Tandarts, 

 

- στη Λετονία: 

  Zobārsts, 

 

- στη Λιθουανία: 

  Gydytojas odontologas, 

 

- στο Λουξεμβούργο:  

  Medecin - dentiste,  

 

- στη Μάλτα: 

  Kirungu Dentali, 

 

- στην Ουγγαρία: 

  Fogorvos, 

 

- στην Πολωνία: 

  Lekarz dentysta, 
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- στην Πορτογαλία: 

  Medico dentista, 

 

- στη Σλοβακία: 

  ZubnЎ lekár 

 

- στη Σλοβενία: 

  Doktor dentale medicine / Doktorica dentalne medinine, 

 

- στη Σουηδία: 

  Tandläkare, 

 

- Τσεχική Δημοκρατία: 

  Zubní lékař 

 

- στη Φινλανδία: 

   Hammaslääkäri/tandläkare.» 

 
Μεταβατική 

διάταξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

 

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου, πρόσωπο που 

είναι – 

 

   (α) πολίτης της Δημοκρατίας, ή 

 

   (β) σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη 

συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,  

 

και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου οδοντιατρικής ή άλλου 

τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα του βασικού 

νόμου, όπως προστίθεται δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος 

Νόμου, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό  Συμβούλιο 
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πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να 

εγγραφεί ως οδοντίατρος, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις του άρθρου 4 του βασικού νόμου. Η διάταξη 

αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου. 
  
Κατάργηση. 

64(Ι) του 1995. 
12. Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 1995 καταργείται. 
  
Έναρξη ισχύος. 13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών 

Νόμος, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
 (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν πολίτες 

κρατών μελών τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ83/ΕΕ/ΜΚ020612οδοντίατροι/ΠΠ 
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