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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  

ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΜΕΧΡΙ 2011 

 
 
          
          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

29 του 1968 

78 του 1972 

23 του 1974 

29 του 1976 

33 του 1977 

26 του 1986 

18 του 1988 

63(Ι) του 1995 

46(Ι) του 1997 

68(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδοντιάτρων 

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδοντιάτρων 

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμους του 1968 έως 

2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμοι του 

1968 έως 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

 

Κεφ. 249. 

70 του 1962 

33 του 1983 

59 του 1988 

6 του 1992 

64(Ι) του 1995 

18(Ι) του 1998 

 «“Εταιρεία Οδοντιάτρων” έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων 

Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 
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82(Ι) του 2004 

279(Ι) του 2004 

25(Ι) του 2009 

81(Ι) του 2015. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  «(4) Η συμμετοχή οδοντιάτρου σε Εταιρεία 

Οδοντιάτρων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή η συνεργασία 

του με αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή η εργοδότησή του 

από αυτήν ή η ιδιότητά του ως αντιπροσώπου ή 

προστηθέντος της Εταιρείας Οδοντιάτρων δεν 

απαλλάσσει αυτόν από τυχόν προσωπική πειθαρχική 

ευθύνη ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική 

διαδικασία ασκείται δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

Προσθήκη νέου 

άρθρου 5Γ. 

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

το άρθρο 5Β αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Εφαρμογή των 

διατάξεων του 

παρόντος Μέρους. 

5Γ.  Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους 

εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για 

Εταιρεία Οδοντιάτρων.». 

   

 
 
 
 
 

 


