
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 255, 

30.9.2005,  

σ. 22. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 363, 

20.12.2006,  

σ. 141. 

«Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων», και  

 

 

«Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για 

την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», 

  
 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται με τον περί 

Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 

  

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 
2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από  

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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βασικού νόμου. 

  
 «(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η άσκηση οδοντιατρικής 

θεωρείται ότι περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των 

ανωμαλιών και ασθενειών των δοντιών, του στόματος, των γνάθων 

και των παρακείμενων ιστών, τηρουμένων των κανονιστικών 

διατάξεων και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το 

επάγγελμα.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3.Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 

 
         «(2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του 

φακέλου του ενδιαφερομένου εντός ενός μηνός από την εν 

λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα 

έγγραφα. 
   
         (3) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση 

εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του 

ενδιαφερομένου.»· 
   
    (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«των προθεσμιών που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3)» 

(τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο εδάφιο (3)»· 
  
    (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (7) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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        «(8) Για την εγγραφή στο Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που 

κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, που αποκτήθηκε 

σε τρίτη χώρα, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν 

λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο οδοντιατρικό τίτλο που 

αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει 

τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το 

οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η 

επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος 

μέλος.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 4Α του 

βασικού νόμου. 

 4. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Σλοβακία» (δέκατη ένατη γραμμή), της φράσης «πριν την 

1η Ιανουαρίου 2007 από τη Βουλγαρία και πριν την 1η 

Οκτωβρίου 2003 από τη Ρουμανία»· 
  
    (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης της 

παραγράφου (δ) αυτού, της άνω τελείας με τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης:  

  

           «Με τα πιο πάνω αναφερόμενα άτομα εξομοιώνονται τα άτομα 

που άρχισαν την πανεπιστημιακή ιατρική τους εκπαίδευση 

μετά την 31η Δεκεμβρίου 1984, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 

λόγω τριετείς σπουδές άρχισαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 

1994·»· και 
  
    (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης της  

παραγράφου (ιγ) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
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Τρίτο 

Παράρτημα. 

 «(ιδ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους επίσημους 

τίτλους ιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στη Ρουμανία 

σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές 

ιατρικές σπουδές τους πριν την 1η Οκτωβρίου 2003 

εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων 

ρουμανικών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 

πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει 

στη Ρουμανία δραστηριότητες που ορίζονται στο εδάφιο 

(2) του άρθρου 2 τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν τη 

χορήγηση 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 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 αμέσως μετά το 

άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  «Γλωσσικές 

γνώσεις για την 

άσκηση του 

επαγγέλματος. 

 5Α.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του 

οδοντίατρου στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η 

στοιχειώδης γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
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 (2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται να διενεργεί 

προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού 

γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.». 
   
Αντικατάσταση 

των άρθρων 19Α 

έως 19Ε του 

βασικού νόμου. 

 6. Τα άρθρα 19Α έως 19Ε του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα 

ακόλουθα νέα άρθρα: 

  «Ελεύθερη 

παροχή 

υπηρεσιών. 

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

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί 

νόμιμα την οδοντιατρική στο εν λόγω κράτος μέλος, 

δύναται να παρέχει υπηρεσίες οδοντιατρικής στη 

Δημοκρατία. 

 

 (2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 

μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας 

μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει 

προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες 

οδοντιατρικής. 
   
   (3) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο κρίνει κατά περίπτωση 

τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της 

παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη 

διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής. 
   
 (4  (4) Οδοντίατρος πολίτης κράτους μέλους που παρέχει 

προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την 

κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή 

διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να 

εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς ή 
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άλλους συλλόγους. 
   
  Απαλλαγές.  19Β.-(1) Οδοντίατρος που παρέχει υπηρεσίες δυνάμει 

του άρθρου 19Α και είναι εγκατεστημένος σε άλλο 

κράτος μέλος, απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις που 

επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους οδοντιάτρους που 

είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες 

αφορούν: 
   
     (α) Την προσχώρηση στον Παγκύπριο 

Οδοντιατρικό Σύλλογο. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών 

διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το 

Οδοντιατρικό Συμβούλιο απαιτεί προσωρινή 

εγγραφή που γίνεται αυτόματα στον Παγκύπριο 

Οδοντιατρικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι η 

διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει 

με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών 

και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον 

πάροχο υπηρεσιών. Το Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο 

Οδοντιατρικό Σύλλογο αντίγραφο της δήλωσης 

του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

του άρθρου 19Γ, η οποία αποτελεί αυτόματη 

προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από 

αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο 

εδάφιο (3) του άρθρου 19Γ· 
   
         (β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης 

δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με 

ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που 
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σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 

ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων. 
   
   (2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την 

παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή. 
   
  Προηγούμενη 

δήλωση σε 

περίπτωση 

μετακίνησης  του 

παρόχου. 

 19Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του 

στη Δημοκρατία, πληροφορεί σχετικά το Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που 

περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε 

ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής 

ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 

επαγγελματική ευθύνη. 
   
    (2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

ανανεώνεται ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να 

παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη 

Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο 

πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με 

οιοδήποτε μέσον. 
   
   (3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε 

περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την 

οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1), το Οδοντιατρικό Συμβούλιο απαιτεί η 

δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 
   
      (α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου· 
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   (β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα 

εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την 

άσκηση της οδοντιατρικής και ότι δεν του έχει 

απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση 

αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της 

χορήγησης της βεβαίωσης· 

 

   (γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του 

προσόντων. 
   
   (4) Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του 

επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους 

εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος 

υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος. Ο εν 

λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη ή σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 

σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας. 

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαγγελματικός 

τίτλος στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάροχος 

αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

εγκατάστασης. 
   
  Διοικητική 

συνεργασία. 
 19Δ.-(1) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ζητά, για κάθε 

παροχή υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική 

πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της 

εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου 

καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών 
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κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα. 
   
   (2) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο εξασφαλίζει την 

ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών 

ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι 

καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου 

υπηρεσίας και ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της 

καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας. 
   
  Πληροφορίες 

προς τους 

αποδέκτες της 

υπηρεσίας. 

 19Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή 

πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του 

κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου 

εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων 

απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο 

κοινοτικό δίκαιο, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται 

να ζητήσει από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να 

παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε 

εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο 

μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του ή 

ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας 

που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο· 

 

   (β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς 

αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, 

τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής· 

 

   (γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα 
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95(Ι) του 2000 

 93(Ι) του  2002 

 27(Ι) του 2003 

 172(Ι) του 2003 

 95(Ι) του 2004 

 88(Ι) του 2005 

 100(Ι) του 2005 

 131(Ι) του 2005 

 148(Ι) του 2005 

 64(Ι) του 2006 

 86(Ι) του 2006 

 87(Ι) του 2006 

 48(Ι) του 2007 

 129(Ι) του 2007 

 141(Ι) του 2007 

142(Ι) του 2007 

143(Ι) του 2007 

25(Ι) του 2008 

37(Ι) του 2008 

38(Ι) του 2008 

63(Ι) του 2008 

88(Ι) του 2008. 

στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος· 

 

   (δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει 

τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του 

παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο 

χορηγήθηκε· 

 

   (ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που 

υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο 

άρθρο 6 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμου· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική 

κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής 

προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική 

ευθύνη. 
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 Χ Χρήση τίτλου 

εκπαιδεύσεως. 

 19ΣΤ.-(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. 
   
  Χρήση 

επαγγελματικού 

τίτλου. 

 19Ζ. 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 

πληροφοριών 

μεταξύ κρατών 

μελών. 

 19Η.-(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 
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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 

ενδιαφερομένου, καθώς και για τις πειθαρχικές 

κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του 

οδοντιατρικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 
   
   (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 κα ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την 
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εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το 

κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο 

τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο 

εδάφιο (3) του άρθρου 4 αναστέλλεται σε περίπτωση 

εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.». 
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