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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4514 Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 907 

      

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 78(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2015 
 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 

14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(Ι) του 1992 
54(Ι) του 1992 
87(Ι) του 1992 
23(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1995 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δήμων 
Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 2) του 2015. 
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8(Ι) του 1996 
65(Ι) του 1996 
85(Ι) του 1996 
20(Ι) του 1997 

112(Ι) του 2001 
127(Ι) του 2001 
128(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2001 
153(Ι) του 2001 

23(Ι) του 2002 
227(Ι) του 2002 

47(Ι) του 2003 
236(Ι) του 2004 

53(Ι) του 2005 
86(Ι) του 2005 

118(Ι) του 2005 
127(Ι) του 2005 
137(Ι) του 2006 
157(Ι) του 2006 

25(Ι) του 2007 
147(Ι) του 2007 
153(Ι) του 2007 

19(Ι) του 2008 
73(Ι) του 2008 
51(Ι) του 2009 
97(Ι) του 2009 
48(Ι) του 2010 

121(Ι) του 2010 
30(Ι) του 2011 

137(Ι) του 2011 
217(Ι) του 2012 

95(I) του 2013 
143(Ι) του 2013 

54(Ι) του 2014 
119(Ι) του 2014 
49(Ι) του 2015. 

  
Τροποποίηση   
του άρθρου 103 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

 «(1) Ουδέν πρόσωπο διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου οποιαδήποτε 
οικοδομή ή χώρο ή υποστατικό, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, 
εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από το 
συμβούλιο του δήμου αυτού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο            
άρθρο 112.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
103Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 103, του ακόλουθου 

νέου άρθρου: 

 «Εξουσία 
συμβουλίου  
για επιβολή 
δικαιωμάτων για 
τη διατήρηση  
ή χρήση 
ορισμένων 
επαγγελματικών 
υποστατικών. 
Έβδομος 
Πίνακας. 
 

103Α. Το συμβούλιο επιβάλλει δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί 
ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο 
επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης  
βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Έβδομο Πίνακα: 
 
    Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μην επιβάλλει 
δικαιώματα για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, 
εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.». 
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Τροποποίηση   
του Έβδομου 
Πίνακα  του 
βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 

4. Ο Έβδομος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
 
 
 (α) Με την αντικατάσταση από τον τίτλο αυτού, της φράσης «(Άρθρο 103)» (δεύτερη γραμμή), 

με τη φράση «(Άρθρο 103Α)» και της φράσης «Άδειαι επαγγελματικών υποστατικών» (τρίτη 
γραμμή), με τη φράση «Δικαιώματα για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών 
υποστατικών»· 

 
 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο 1 αυτού, των λέξεων «Ετήσιαι Άδειαι-» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «Κατηγορίες:»· και 
 

    (γ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο 2 αυτού, της φράσης «Εξάμηνοι Άδειαι- Το 
ήμισυ των ανωτέρω εκτιθεμένων δικαιωμάτων:» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με το 
ακόλουθο κείμενο: 

 
   «Για υποστατικά τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 

επιβάλλονται εξαμηνιαία δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των ανωτέρω 
δικαιωμάτων:». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 79(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 79(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2015 

 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

86(Ι) του 1999 
51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 

52(Ι) του 2005 
128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 

27(Ι) του 2007 
154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013 
142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013 
50(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2015 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 2) του 2015. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

      (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
 
 «Άδεια διεξαγωγής επιχειρήσεων»· 

  
 
 
 
 
 

     (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 
     «(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί μέσα στα όρια οποιασδήποτε κοινότητας, οποιαδήποτε 

οικοδομή ή χώρο καλυμμένο ή ακάλυπτο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, 
βιοτεχνία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική 
άδεια από το Συμβούλιο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 93.».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 85Α 
του βασικού 
νόμου. 
 

3. Το άρθρο 85A του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τα 

οποία το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει για το σκοπό αυτό με Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του 
άρθρου 116» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή), με τη φράση «τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ποσά που 
προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:» και με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, της ακόλουθης 
αναφοράς: 
 
«Πέμπτος 
Πίνακας.». 

    

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου  
Πίνακα. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Τέταρτο Πίνακα αυτού, του 

ακόλουθου Πίνακα: 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 80(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Oδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 80(Ι) του 2015 

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 
82(Ι) του 2004 

279(Ι) του 2004 
25(Ι) του 2009 

81(Ι) του 2015. 

«“Εταιρεία Οδοντιάτρων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται

.
». 

   
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.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 81(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 81(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ  

 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 
25(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 

«“Εταιρεία Οδοντιάτρων” σημαίνει εταιρεία της οποίας η σύσταση εγκρίνεται από το 
Οδοντιατρικό Συμβούλιο και η οποία αμέσως μετά την εγγραφή της από τον Έφορο 
Εταιρειών, εγγράφεται στο Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10Α· 
 
“Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων” σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρείται δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 10Α· 

 
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 

80(Ι) του 2015. 

“Συμβούλιο Οδοντιατρικού Σώματος” σημαίνει το Συμβούλιο του Οδοντιατρικού 
Σώματος το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία 
και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται·». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 10Α και 
10Β. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων: 
 

 «Σύσταση 
Εταιρείας 
Οδοντιάτρων. 
       Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 

10Α. -(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, 
μετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας 
Οδοντιάτρων και η έγκριση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εγγραφή της ως εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, 
εάν η εταιρεία αυτή - 
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82(Ι) του 1999 
149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 
135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 

63(Ι) του 2015. 
 

  
   Κεφ. 116. 

77 του 1977 
54(Ι) του 2011 

146(Ι) του 2011 
147(Ι) του 2014. 

 (α) Προτείνεται για εγγραφή στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του 
περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος συνεταιρισμός του 
οποίου όλοι οι προτιθέμενοι συνέταιροι είναι οδοντίατροι 
εγγεγραμμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙ ή 

 
  (β) προτείνεται για εγγραφή στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του 

περί Εταιρειών Νόμου, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
της οποίας το σύνολο των προτιθέμενων μετόχων και μελών του 
διοικητικού συμβουλίου είναι οδοντίατροι εγγραμμένοι με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

 
      Νοείται ότι, μέτοχος ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

μπορεί να είναι και ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος συνεταιρισμός του 
οποίου οι συνέταιροι είναι οδοντίατροι εγγεγραμμένοι με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή  

 
  (γ) προτείνεται για εγγραφή ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος 

συνεταιρισμός, ή ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της 
οποίας το όνομα αποτελείται αποκλειστικά από το όνομα ή τα ονόματα 
ενός ή περισσότερων οδοντιάτρων που ασκούν ή άσκησαν το 
επάγγελμα. 
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  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου η κτήση ή 
μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει 
εγγραφεί ως Εταιρεία Οδοντιάτρων, θεωρείται νόμιμη και καταχωρίζεται από τον 
Έφορο Εταιρειών μόνο εάν τύχει της προηγούμενης έγκρισης του Οδοντιατρικού 
Συμβουλίου. 

 
  (3) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο ενημερώνει το Συμβούλιο του Οδοντιατρικού 

Σώματος για κάθε Εταιρεία Οδοντιάτρων την οποία εγκρίνει δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 
  (4) Κάθε Εταιρεία Οδοντιάτρων, της οποίας η εγγραφή στον Έφορο 

Εταιρειών έχει ολοκληρωθεί, καταχωρίζεται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο σε 
ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό, καλούμενο “Μητρώο Εταιρειών 
Οδοντιάτρων”. 

 
  (5) Εταιρεία Οδοντιάτρων η οποία εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης καταχωρίζεται με το αρκτικόλεξο “Ο.Ε.Π.Ε.” 
(Οδοντιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) αντί της συντομογραφίας 
“Λίμιτεδ” και όπου το όνομα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες, με το 
αρκτικόλεξο “DeLC” (Dentists’ Limited Company): 

 
Νοείται ότι, το όνομα της Εταιρείας Οδοντιάτρων που εγγράφεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δύναται να εμφανίζεται και να χρησιμοποιείται 
τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει 
εγγραφεί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών. 

 
  (6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) και χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, το Οδοντιατρικό 
Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας Οδοντιάτρων από το Μητρώο 
Εταιρειών Οδοντιάτρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την 
περίπτωση. 

 
  (7) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή 

οποιασδήποτε Εταιρείας Οδοντιάτρων από το Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων, 
εάν ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την 
περίπτωση, οφείλεται- 

 
  (α)  Στην απόκτηση συμφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) ή στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα 
κληρονομικής διαδοχής από πρόσωπο το οποίο δεν είναι οδοντίατρος

.
 

ή 
 

  (β) στην απώλεια με οποιοδήποτε τρόπο από συνέταιρο ή μέλος εταιρείας 
ή μέλος διοικητικού της συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, της 
ιδιότητας του οδοντιάτρου, 

 
  και νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται μέσα σε περίοδο δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία Οδοντιάτρων συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις 
των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση. 
 

  (8) Η διάλυση Εταιρείας Οδοντιάτρων συνεπάγεται αυτοδικαίως τη διαγραφή 
της από το Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων. 

    
 Ευθύνη 

οδοντιάτρου  
που μετέχει σε 
Εταιρεία 
Οδοντιάτρων. 

10Β. Η προσωπική ευθύνη οδοντιάτρου προς οποιοδήποτε τρίτο για 
οδοντιατρική αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα αυτός διέπραξε κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζεται από το 
γεγονός ότι συναφείς αυτού υπηρεσίες έχουν προσφερθεί μέσω Εταιρείας 
Οδοντιάτρων, η οποία είναι και εκ προστήσεως υπεύθυνη για τις πράξεις ή 
παραλείψεις των οδοντιάτρων μετόχων ή συνεταίρων που την αποτελούν ή 
εργοδοτούνται από αυτήν.». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
 

 (i) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «παράσταση» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή 
αν Εταιρεία Οδοντιάτρων έχει εξασφαλίσει εγγραφή με ψευδή ή δόλια παράσταση»

.
 και 

  
 (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «κατάλληλη» (ένατη γραμμή), της φράσης «ή, 

ανάλογα με την περίπτωση, όπως η εγγραφή Εταιρείας Οδοντιάτρων στο Μητρώο 
Εταιρειών Οδοντιάτρων ανασταλεί για τέτοια περίοδο, την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει 
κατάλληλη ή όπως ακυρωθεί»

.
 

  
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), 

διατάσσεται- 

(α) Όπως διαγραφεί το όνομα οδοντιάτρου από το Μητρώο ή όπως ακυρωθεί η εγγραφή 
Εταιρείας Οδοντιάτρων στο Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων· ή 

(β) όπως οδοντίατρος παύσει να ασκεί το επάγγελμά του για τέτοια περίοδο ως ήθελε 
καθοριστεί στο διάταγμα ή όπως η εγγραφή Εταιρείας Οδοντιάτρων στο Μητρώο 
Εταιρειών Οδοντιάτρων ανασταλεί,  

ο Έφορος- 

(i) Στην πρώτη από τις πιο πάνω περιπτώσεις και εφόσον το διάταγμα δεν 
ανατράπηκε κατόπιν άσκησης έφεσης, διαγράφει από το Μητρώο το όνομα του 
οδοντιάτρου ή διαγράφει από το Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων το όνομα της 
Εταιρείας Οδοντιάτρων, 

(ii) στη δεύτερη από τις πιο πάνω περιπτώσεις και εφόσον το διάταγμα δεν 
ανατράπηκε κατόπιν άσκησης έφεσης, προβαίνει σε καταχώριση του γεγονότος 
αυτού στο Μητρώο ή στο Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων, ανάλογα με την 
περίπτωση· και 

(iii) σε κάθε άλλη περίπτωση μεριμνά για τη δημοσίευση ειδοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία να περιέχει το αποτέλεσμα του ουσιώδους 
μέρους του διατάγματος.»

. 
και 

  
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
     «(3) Σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 

οδοντίατρος εναντίον του οποίου υπάρχει ισχυρισμός ότι διέπραξε τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο αυτό αδικήματα ή ότι επέδειξε τέτοια ανάρμοστη διαγωγή ή ότι προέβη σε τέτοιες 
ψευδείς παραστάσεις, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η Εταιρεία Οδοντιάτρων, δικαιούται να 
εμφανιστεί και να τύχει ακρόασης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «, δύναται, εντός δέκα ημερών 
από τη γνωστοποίηση σε αυτόν από τον Έφορο του διατάγματος του Συμβουλίου» (τέταρτη, 
πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «ή Εταιρεία Οδοντιάτρων της οποίας η εγγραφή 
διατάχθηκε από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο να ακυρωθεί ή ανασταλεί για τέτοια περίοδο η 
οποία ήθελε καθοριστεί στο διάταγμα, δύναται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
από τον Έφορο προς αυτόν ή αυτή του διατάγματος του Συμβουλίου,»· 

  
 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «από το μητρώο, ή σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «ή της εφεσείουσας από το Μητρώο 
ή το Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων ή σε σχέση με την παύση ή αναστολή»· και 

  
 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της λέξης «επαγγελματίας» (πρώτη γραμμή), 

με τις λέξεις «οδοντίατρος ή Εταιρεία Οδοντιατρών» και με την προσθήκη αμέσως μετά τη 
λέξη «διαθεσιμότητα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή δεν ακυρώνει την εγγραφή 
της εν λόγω Εταιρείας Οδοντιάτρων». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 16 αυτού με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Δικαίωμα 
εγγεγραμμένου 
οδοντιάτρου να 
απαιτεί αμοιβή. 

16. Κάθε οδοντίατρος εγγεγραμμένος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και κάθε Εταιρεία Οδοντιάτρων μέσω οδοντιάτρων εγγεγραμμένων 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δικαιούνται να ασκούν την 
οδοντιατρική και να απαιτούν, να ενάγουν και να εισπράττουν χρηματική αμοιβή 
για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών, για την αξία οποιουδήποτε 
φαρμάκου και για την αξία ή χρήση οποιουδήποτε οδοντιατρικού ή χειρουργικού 
οργάνου.». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 
 

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «κατά τη δίκη 

ότι είναι εγγεγραμμένο βάσει του Νόμου αυτού», αμέσως μετά τη λέξη «αποδείξει» (τέταρτη 
γραμμή), με τη φράση «ότι, κατά το χρόνο κατά τον οποίο έγιναν τα πιο πάνω, αυτός ήταν 
εγγεγραμμένος οδοντίατρος ή Εταιρεία Οδοντιάτρων δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.».  
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 

     (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

«(1A) (α) Εταιρεία Οδοντιάτρων, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και η οποία ασκεί ή μετέρχεται την οδοντιατρική ή 
οδοντοχειρουργική ή παρέχει οποιαδήποτε οδοντιατρική γνώμη ή συμβουλή ή 
υποδεικνύει οποιαδήποτε οδοντιατρική ή οδοντοχειρουργική θεραπεία έναντι 
οποιουδήποτε τέλους ή ανταμοιβής με οποιοδήποτε πρόσχημα, διαπράττει 
αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)· και 

 
   (β) Εταιρεία Οδοντιάτρων, της οποίας η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών 

Οδοντιάτρων αναστάλθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η 
οποία κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής ασκεί ή μετέρχεται την οδοντιατρική 
ή οδοντοχειρουργική ή παρέχει οποιαδήποτε οδοντιατρική γνώμη ή συμβουλή ή 
υποδεικνύει οποιαδήποτε οδοντιατρική ή οδοντοχειρουργική θεραπεία έναντι 
οποιουδήποτε τέλους ή ανταμοιβής με οποιοδήποτε πρόσχημα, διαπράττει 
αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).»· 

  
   (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «εκατό πενήντα λιρών» (τρίτη 

γραμμή), με τις λέξεις «διακόσια πενήντα ευρώ». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 82(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής 
Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 82(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013  
  
Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  L88, 
4.4.2011, 
σ. 45. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με: 
 

(α) Τα άρθρα 4(2)(α), 5(β), 6(3), 9(3)(α) και (β) και 11(Ι) της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και  

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  L356, 
22.12.2012, 
σ. 68. 

(β) του άρθρου 4 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 
2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών 
συνταγών οι οποίες  εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ). 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
149(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο 

πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 
Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής 
Περίθαλψης Νόμοι του 2013 και 2015. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  L166, 
30.4.2004, 
σ.1. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

      «<Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004>, σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για την 
Ελβετία), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα ΙΙΙ. 
Κεφ. 254 

59 του1962 
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 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του σημείου της 

τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 
 

 «(θ)  Τα  πρότυπα  και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και την ασφάλεια των 
ασθενών που παρέχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και τους συγκεκριμένους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές· 

 
     (ι)   τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές, όπως αυτά παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
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89(Ι) του 2003 
184(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2008 
147(Ι) του 2013 
128(Ι) του 2014 
83(Ι) του 2015. 

 
             
 
 
 
 
  (ια)  το πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που 

παρέχει το ΕΣΕ, στο οποίο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει 
στους ασθενείς ο παρών Νόμος και εκείνων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 (α) Με τη διαγραφή του αριθμού «(1)» πριν από τις λέξεις «Για την παροχή» (πρώτη γραμμή)

.
 

Και 
 
 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, με 

άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
 
  «(ε)  οι ασθενείς  κατόπιν αίτησής τους λαμβάνουν από το ΕΣΕ τις σχετικές πληροφορίες 

για τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από τη Δημοκρατία 
ως το κράτος θεραπείας, καθώς και για τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την 
εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και 
πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και  κατευθυντήριες γραμμές.».  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 (α) Με τη διαγραφή του αριθμού «(1)» πριν από τη φράση «Η Αρμόδια Αρχή» (πρώτη 

γραμμή)
.
 και 

 
 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού με άνω τελεία και 

με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

  «(στ)  στην περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στη Δημοκρατία επιδιώκει να λάβει 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία 
πληροφόρησης ή κατά την εξέταση αίτησης για προηγούμενη έγκριση, η 
συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς, το επείγον του χαρακτήρα του 
περιστατικού και οι ατομικές του περιστάσεις

.
 

    (ζ)      στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους ασθενείς 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και εκείνων που απορρέουν από  τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004.». 

Τροποποίηση  
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
      «(1Α) Ο Γενικός Διευθυντής κατά τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση προηγούμενης 

έγκρισης για τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει υπόψη:   

(i) Τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς, η οποία περιγράφεται στην έκθεση 
της Επιτροπής Ειδικών και 

(ii) τον επείγοντα χαρακτήρα και τις ατομικές περιστάσεις του ασθενούς.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με 

το πιο κάτω εδάφιο: 
 
 «(2) Συνταγές οι οποίες – 
 
             (α) Εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό 

στη Δημοκρατία, ή 

             (β) εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να εκτελεστούν σε 
άλλο κράτος μέλος 

 πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί 
Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

      Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με συνταγές που 
εκδίδονται στη Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 83(Ι)/2015 
Αρ. 4514, 5.6.2015                               

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 83(Ι) του 2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L356, 
22.12.2012, 
σ. 68. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 3 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 
20

ης
 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών 

συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (Kείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ). 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 254 

59 του1962 
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 
147(Ι) του 2013 

128(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2015 και θα  διαβάζεται μαζί με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 35Α 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 35Α αυτού από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  

 «Αναγνώριση 
συνταγών που 
εκδίδονται σε 
άλλο κράτος 
μέλος ή 
εκτελούνται σε 
άλλο κράτος 
μέλος. 

149(Ι) του 2013 
82(Ι) του 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
 

  35A. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 32 και 33 του περί Εφαρμογής 
των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής 
Περίθαλψης Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, συνταγές οι οποίες: 

 
 
 
 
 
 
    (α)  Εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο   

φαρμακοποιό στη Δημοκρατία, ή 
 
    (β)  εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να 

εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος, 
 
 πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 
 

              Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε συνταγές που εκδίδονται 
στη Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.». 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 3) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 
 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

 
Αναφορικά με τον «περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2015» (Αριθμός Νόμου 63(Ι)/2015), 

ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Μέρος Ι του Πρώτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας 
με Αρ. 4509 και ημερομηνία 7 Μαΐου 2015, το άρθρο 37 αυτού, με το οποίο προστίθεται στο βασικό νόμο το 
νέο άρθρο 372Α, να διορθωθεί με την αντικατάσταση του αριθμού «37» αυτού, με τον οποίο το εν λόγω 
άρθρο αριθμείται, με τον αριθμό «372Α». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00  

http://www.mof.gov.cy/gpo



