
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ  
(ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΕΩΣ 1997 
 

                           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(I) του 1995 
46(I) του 1997. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδοντιάτρων 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί τους περί Οδοντιάτρων 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμους του 1968 
έως 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 
Νόμοι του 1968 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:  
 

 
 
 

16 του 1967 
4 του 1970 

28 του 1976 
32 του 1977 
90 του 1985 
50 του 1987 

208(I) του 2002 
69(I) του 2011. 

                       
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο(Ι): 
3.12.1999 
29.4.2011. 
 

«“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών, Οδοντιάτρων 
και Φαρμακοποιών που ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 15Α του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείον Συντάξεων) Νόμου ή όπως αυτό μετονομάζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιατρών (Συντάξεις και 
Χορηγήματα) Κανονισμών.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5Β του 
βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 5Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, 
των λέξεων «τας πεντακοσίας λίρας» (δεύτερη γραμμή) με τις 
λέξεις «τα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ». 
 

Τροποποίηση του  
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Ταμείο     

  σύνταξης.     
 
 
 
  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 

15.(1) (α)  Κατόπιν  απόφασης  που 
λαμβάνεται   με πλειοψηφία των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου 
Οδοντιατρικού Συλλόγου, κάθε οδοντίατρος 
που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις 
διατάξεις των περί Εγγραφής Οδοντιάτρων 
Νόμων, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ως 
ελεύθερος επαγγελματίας ή ως μισθωτός, 
εξαιρουμένων των οδοντιάτρων που κατέχουν 
συντάξιμη θέση στη Δημοκρατία ή σε υπηρεσία 
οργανισμού δημοσίου δικαίου ή αρχής τοπικής 
διοικήσεως, καθίσταται εισφορέας και θα είναι 
μέλος με τους ίδιους όρους, δικαιώματα και 
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279(Ι) του 2004 
  25(Ι) του 2009. 
 
 

υποχρεώσεις που έχουν οι ιατροί μέλη του 
Ταμείου που έχει ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις 
των περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 
Ταμείο Συντάξεων) Νόμους του 1967 έως 
2011. 
 

           (β)  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 
(α) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου τίθεται 
σε εφαρμογή το αργότερο μέσα σε έξι μήνες 
από τη λήψη της, νοουμένου ότι εν τω μεταξύ 
το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος θα 
εγκρίνει τη συμμετοχή των οδοντιάτρων στο 
Ταμείο, καθορίζοντας και την ημερομηνία από 
την οποία αρχίζει η υποχρεωτική εισφορά τους 
στο Ταμείο. 

   
      (2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το 

άρθρο 15 και τα εδάφια (1) και 
(2) του άρθρου 15Α του περί 
Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία 
και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου 
ρυθμίζουν τη διαδικασία, τους 
όρους συμμετοχής, τις 
υποχρεώσεις, τα δικαιώματα 
των οδοντιάτρων στο Ταμείο 
και οποιοδήποτε άλλο θέμα 
αφορά τη διοίκηση και 
λειτουργία του Ταμείου.». 

 
Κατάργηση του 
άρθρου 15Α του 
βασικού νόμου. 
 
 
 

5.  Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου καταργείται. 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.050.001-2009-2 

 

ΛΣΜ/ΔΠ/ΕΧ 
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