
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 

__________________________ 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος . 

16 του 1967 

         4 του 1970 

       28 του 1976 

       32 του 1977 

       90 του 1985 

       50 του 1987 

208(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιατρών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμους του 1967 έως 2002 (που 

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιατρών 

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμοι του 1967 έως 

2011. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, του όρου και του ορισμού 

του όρου «Ταμείον» με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 
  
 «“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών που έχει 

καθιδρυθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 ή όπως αυτό 

τυχόν διευρυνθεί και μετονομασθεί κατ΄ εφαρμογήν των 

διατάξεων του άρθρου 15Α.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 15Α του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Συμμετοχή στο 

Ταμείο των 

οδοντιάτρων και 

των 

φαρμακοποιών. 

Κεφ.249. 

76 του 1962 

15Α.-(1)  Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 

15, στο Ταμείο είναι δυνατή η συμμετοχή είτε 

οδοντιάτρων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι δυνάμει 

του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου είτε  

φαρμακοποιών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 

δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 
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33 του 1983 

59 του 1988 

6(Ι) του 1992 

64(Ι) του 1995 

18(Ι) του 1998 

82(Ι) του 2004 

279(Ι) του 2004 

25(Ι) του 2009. 

 

Κεφ.254. 

59 του 1962 

37 του 1967 

16 του 1979 

28 του 1989 

33(Ι) του 1993 

61(Ι) του 1995 

145(Ι) του 2000 

178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003 

184(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2008 . 

Νόμου και οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί, 

εξαιρουμένων των οδοντιάτρων ή φαρμακοποιών 

που κατέχουν συντάξιμη θέση στη δημόσια 

υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην 

υπηρεσία οργανισμού δημοσίου δικαίου ή αρχής 

τοπικής διοίκησης, υπό τους ιδίους όρους, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι ιατροί 

μέλη του: 

 

  

   
  Νοείται  ότι για τη συμμετοχή στο Ταμείο των 

οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών, απαιτείται η 

σχετική έγκριση του Συμβουλίου του Ιατρικού 

Σώματος το οποίο θα καθορίζει και την ημερομηνία 

έναρξης της υποχρεωτικής εισφοράς τους στο 

Ταμείο. 
   
      (2) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Ταμείο είτε 

οδοντιάτρων είτε φαρμακοποιών ή και των δύο, η 

εξουσία του Συμβουλίου για την έκδοση 

Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 15, 

διαφοροποιείται ως ακολούθως: 
   
  (α) Η εξουσία του Συμβουλίου για έκδοση 

Κανονισμών, ασκείται αφού το 
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Συμβούλιο λάβει τη σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου του Παγκύπριου 

Οδοντιατρικού Συλλόγου ή του 

Συμβουλίου του Παγκύπριου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανάλογα με 

το αν στο Ταμείο συμμετέχουν 

οδοντίατροι ή φαρμακοποιοί. 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

3.12.1999 

29.4.2011. 

(β) Μετά την εκπνοή της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 

που υπηρετεί κατά τον χρόνο 

διεύρυνσης του Ταμείου με τη 

συμμετοχή οδοντιάτρων ή 

φαρμακοποιών, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ταμείου αποτελείται από ιατρούς, 

οδοντιάτρους ή φαρμακοποιούς κατά 

την  αναλογία που η κάθε 

επαγγελματική ομάδα έχει, σε σχέση με 

το σύνολο των μελών του Ταμείου, ως 

ειδικότερα προβλέπεται στους περί 

Ιατρών (Συντάξεις και Χορηγήματα) 

Κανονισμούς. 

   
  (γ) Ουδεμία διάκριση με βάση την 

επαγγελματική ιδιότητα είναι δυνατή σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις ή τα 

ωφελήματα των μελών του Ταμείου μετά 

την εγγραφή στο Ταμείο. 
   
  (δ)  Η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ταμείου ασκείται από Εποπτική 
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Επιτροπή που αποτελείται από ιατρούς, 

οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, οι 

οποίοι είναι μέλη του Ταμείου, ως 

ειδικότερα προβλέπεται στους περί 

Ιατρών (Συντάξεις και Χορηγήματα) 

Κανονισμούς: 
   
       Νοείται ότι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου, δεν δύναται να 

είναι μέλος ταυτόχρονα της Εποπτικής 

Επιτροπής. 
   
       (3)  Σε περίπτωση συμμετοχής στο Ταμείο 

οδοντιάτρων ή φαρμακοποιών, το Ταμείο  

μετονομάζεται όπως προβλέπεται στους περί 

Ιατρών (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμούς.». 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.049.029-2008 (new) 
 
ΛΣΜ/ΔΠ/ΜΑΤ 
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