
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                     Ν. 168(Ι)/2019 
Αρ. 4737,  18.12.2019                               

Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 168(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ  

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 354, 
28.12.2013, 
σ.132. 

«Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 249. 

76 του 1962 
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 

 81(Ι) του 2015 
126(Ι) του 2017  
  88(I) του 2019. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 4Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της 
επιφύλαξης της παραγράφου (ιδ) αυτού της τελείας με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

 «(ιε) τίτλους εκπαίδευσης ιατρού που χορηγούνται στην Ισπανία σε επαγγελματίες που έχουν 
αρχίσει την πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1986 και 
της 31ης Δεκεμβρίου 1997, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από 
τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω επαγγελματίας- 

  

  
 

Τέταρτο Παράρτημα. 

(α) ολοκλήρωσε επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες 
πιστοποιούνται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές ως ισοδύναμες 
με την κατάρτιση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα· 

   

  
 
 

 

(β) άσκησε πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 
στην Ισπανία για τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια 
πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού· 

   

  
 
 

 
Τρίτο Παράρτημα. 

(γ) επιτρέπεται να ασκεί ή ασκεί πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο 
επάγγελμα τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
του άρθρου 2, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους τίτλου 
εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο για την Ισπανία 
στο Τρίτο Παράρτημα.». 

 


