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ί) περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 140 του 1989 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Φυσιοθερα

πευτών Νόμος του 1989. 
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Εν τω παρόντι Νόμ(ο, εκτός εάν εκ του κείμενο · προκύπτη 
αντίθετος ίννοια: 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου· 
«εγγεγραμμένος πρακτήρ ιατρός» σημαίνει πρακτήρα ατρόν εγγε

γραμμένον εις το προβλεπόμενον δυνάμει του περί Εγγρ .φής Ιατρών 
Νόμου Ιατρικόν Μητρώον· 

«εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής» σημαίνει φυσιοθερα πευτήν εγγε

γραμμένον εις το Μητρώον 
«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον υπ( του Υπουρ

γικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επί

σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τους σκοπούς τ >υ παρόντος 
Νόμου' 

«Μητρώον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 τηρούμενον Μητρώον 
Φυσιοθεραπευτών 

«Σύλλογος» σημαίνει τον διά του άρθρου 17 καθιδρυόμ;:νον Παγκύ

πριον Σύλλογον Φυσιοθεραπευτών Κύπρου· 
«Συμβούλιον» σημαίνει το διά του άρθρου 3 καθιδρυόμ» νον Συμβού

λιον Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας. 

ΜΕΡΟΣ I I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Εγγραφής Φυσιοθεραπ» ατών αποτε

λούν: :νον εκ— 
ία) Τριών εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών κατεχόντων θέσιν εις 

την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
(β) τεσσάρων εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών ασκοί'ντων ιδιωτι

κώς το επάγγελμα, υποδεικνυομένων υπό του Συλλόγου, και 
<γ) ενός ειδικού ιατρού φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως, εάν 

υπάρχη, υποδεικνυομένου υπό του Παγκυπρίου Ιατρικού 
Συλλόγου. 

(2) Τα Μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν ένα εξ αυτών ως τον Πρόεδρον 
αυτού. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 250. 
30 του 1959 
30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 
114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979. 

Συμβούλιον. 
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(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, υπο

χρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει τριών μελών του Συμβουλίου, 
καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν, υποχρεούμενος να περιλάβη εις 
αυτήν παν σχετικόν θέμα του οποίου την εγγραφήν ήθελε τυχόν ζητήσει 
οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου, και προεδρεύει των συνεδριάσεων. Εν 
περιπτώσει δε ααουσίας του Προέδρου εκ συνεδριάσεως του Συμβουλίου 
τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα εξ αυτών όπως προεδρεύση της 
συνεδριάσεως. 

(4) Ο Πρόεδρος και τρία έτερα μέλη ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι 
παρών οιαδήποτε πέντε μέλη του Συμβουλίου αποτελούσιν απαρτίαν. 

(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών 
του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως 
κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου 
περιορίζονται ει ; τα θέματα της ημερησίας διατάξεως; 

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου 
ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, 
τηρούμενης της υπό του εδαφίου (Ι) προβλεπομένης συνθέσεως του 
Συμβουλίου, να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή 
μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, εν όσω διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή 
το κώλυμα. 

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της υπάρξεως 
χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(8) Το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένου των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, να ρι^θμίζη τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού, την 
κατ' αυτάς ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών. 

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα των διά 
περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του διορισμού των: 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ ' οιονδήποτε 
χρόνον να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχη 
σοβαρός προς τούτο λόγος. 

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου άτινα δεν ανήκουσιν εις την 
δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, δύνανται να παραιτηθώσι της 
θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον 
Υπουργόν. 

Πρώτη 4.—(1) Το Συμβούλιον συγκροτείται εντός τριών μηνών από της 
συγκρότησις ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
βουλίου. (2) Διά την πρώτην συγκρότησιν του Συμβουλίου 

(α) Τα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 3 
διοριζόμενα πρόσωπα επιλέγονται υπό του Υπουργικού Συμβου? 
λίου μεταξύ των προσώπων τα οποία κατέχουν θέσιν εν τη 
δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας και, κατά την κρίσιν του, 
δικαιούνται να εγγραφώσιν εις το Μητρώον 

(β) τα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 
διοριζόμενα πρόσωπα επιλέγονται υπό του Υπουργικού Συμβου

λίου μεταξύ των προσώπων τα οποία ασκούν ιδιωτικώς το 
επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού και, κατά την κρίσιν του, 
δικαιούνται να εγγραφώσιν εις το Μητρώον: 

Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσης παραγράφου διοριζό

μενα πρόσωπα θα κατέχουν το αξίωμα των μέχρι του διορισμού 
τών υποδεικνυομένων υπό του Συλλόγου προσώπων. 



3429 Ν. 140/89 

(γ) Το δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 
διοριζόμενον πρόσωπον επιλέγεται υπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου, εάν ύπάρχη τοιούτον, κατά τον χρόνον της πρώτης 
συγκροτήσεως τόυ Συμβούλιο»). 

ΜΕΡΟΣ III—ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΑΙ 
5.—(1) Ο Έφορος έχει καθήκον όπως, εντός τριών μηνών από της 

ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατάρτιση και 
μετέπειτα τηρή, Μητρώον Φυσιοθεραπευτών εις το οποίον ι γγράφονται 
το όνομα, η διεύθυνσις και τα προσόντα παντός προσώπου δ καιουμένου 
να εγγραφή εις αυτό, ομού μετά τοιούτων ετέρων στοιχ :ίων ως το 
Συμβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαία. 

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένον το Μητρώον και διενεργεί εις 
αυτό τας αναγκαίας μεταβολάς αναφορικώς προς την διεύουνσιν ή τα 
προσόντα ή οιαδήποτε έτερα στοιχεία των εις αυτό εγγεγραμμένοι 
προσώπων και απαλείφει εκ του Μητρώου το όνομα παντός προσώπου 
το οποίον απεβίωσεν ή έπαυσε να κατέχη τα προσόντα ή του οποίου το 
όνομα διεγράφη εκ του Μητρώου δυνάμει το)ν διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(3) Αντίγραφον του Μητρώου, οις τούτο *;νημερώθη διά διορθώσεως 
δημοσιεύεται, φέρον την υπογραφήν του Εφόρου, εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά τον Ιανουάριον εκάστου έτους. 

(4) Η. δημοσίευσις του εν λόγω αντιγράφου αποτελεί εκ πρώτης όψεως 
απόδειξιν ότι τα εν αυτώ κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι 
φυσιοθεραπευταί, η δε απουσία του ονόματος οιουδήποτε προσώπου εκ 
του εν λόγω αντιγράφου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το εν 
λόγω πρόσωπον δεν είναι ούτω εγγεγραμμένον: 

Νοείται ότι ο Έφορος, τη καταβολή του καθωρισμένου τέλους, 
χορηγεί· εις οιονδήποτε εγγεγραμμένον φυσιοθεραπευτήν του οποίου το 
όνομα δεν εμφαίνεται επί του αντιγράφου του Μητρώου του εσχάτως 
δημοσιευθέντος ως προείρηται, πιστοποιητικόν ότι το εν λόγω πρό
σωπον είναι εγγεγραμμένον ως φυσιοθεραπευτής και το εν λόγω πιστο
ποιητικόν συνιστά απόδειξιν του περιεχομένου τούτου άνευ περαιτέρω 
αποδείξεως. 

6.—(1); Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον, τη 
καταβολή του καθωρισμένου δικαιώματος, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον 
ότι— 

Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολήν της 
αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής Δημοκρα

τίας και έχει την συνήθη διαμονήν αυτού εν Κύπρω

έχει συμπληρώσει το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας του* 
είναι καλού χαρακτήρος· και 
κατέχει πτυχίον, δίπλωμα ή πιστοποιητικόν φυσιοθεραπευτού 
χορηγηθέν υφ' οιασδήποτε σχολής αναφερομένης εις τον 
Πίνακα του παρόντος Νόμου ή υφ' οιασδήποτε ετέρας σχολής 
την οποίαν το Υπουργικόν Συμβούλιον διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, 
μ?:τά συμβουλευτικήν γνωμοδότησιν του Συμβουλίου, ήθελεν 
αναγνωρίσει· ή 

Μητρώον. 

(α) 

(β) 
(γ) 
(δ) 

Προσόντα 
απαιτούμενα 
διά την 
έγγραφη ν ι; ι ς 
το Μητρώον. 
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Διαδικαπία 
έγγραφης 
εις to 
Μητρώον. 

' Ασκησις 
επαγγέλματος. 

Άσκησις 
φυσιοθερα
πείας μόνον 
κατόπιν 
παραπομπής 
ή υποδείξεως 
πρακτήρος 
ιατρού. 

(ε) παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα τα απαιτούμενα υπό της 
παραγράφου (δ) ανωτέρω, υποβάλει αίτησιν εγγραφής εντός 
12 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, και 

(αά) κέκτηται επαρκείς γνώσεις περί την εργασίαν του 
φυσιοθεραπευτού" 

(ββ) κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ενασκεί, καλή τη πίστει, και δι* ίδιον αυτού 
λογαριασμόν ως αυτοεργοδοτούμενος, το επάγγελμα του 
φυσιοθεραπευτού" και 

(γγ) ενασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού διά τρία 
τουλάχιστον συναπτά έτη αμέσως προ της ημερομηνίαν 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(2) Ανεξαρτήιως των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το 
Υπουργικόν Συμ3ούλιον δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, τη εισηγήσει 
του Συμβόυλίοι, να επιτρέψη την εγγραφήν εις το Μηαρώον παντός 
προσώπου το όπ >ίον, καίτοι δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, κατέχει τα 
λοιπά προσόντο τα οποία αναφέρονται εις το ως είρηται εδάφιον, διά 
τοιαύτην περίοίον ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εν εκάστη 
περιπτώσει καθορίσει. 

7. Πάσα αίτητις δΓ εγγραφήν εις το Μητρώον δέον όπως υποβάλληται 
εις" τον Έ φ ο ρ ο ; όστις θα θέτη ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιον, αφ( ύ αποφασίση επί του θέματος, θα κοινοποιή την απόφασίν 
:ου εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
8.—(1) Μετά τάροδον δώδεκα μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του 

παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, ουδέν πρόοωπον, 
εξαιρέσει των ειδικών ιατρών φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως, δύνατο:ι— 

(α) Να ασκή το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού ουδέ να πρρβάλλη 
εαυτόν ως φυσιοθεραπευτή ν 

(β) να χρησιμοποιή οιονδήποτε όνομα, επωνυμίαν ή τίτλον, εις τον 
οποίον διαλαμβάνονται αι λέξεις «φυσιοθεραπευτής», «φυσιο

θεραπεία» ή «φυσιοθεραπευτήριον»" 

(γ) να ειστφάξη ή διεκδίκηση οιανδήποτε αμοιβήν διά υπηρεσίας 
παρασχεθείσας υπό την ιδιότητα αυτού ως φυσιοθεραπευτού, 

εκτός εάν ούτος είναι εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής και δεν του 
επεβλήθη η ποινή της αναστολής της αδείας ασκήσεως του επαγγέλ

ματος του φυσιοθεραπευτού. 
(2) Μετά πάροδον δώδεκα μηνών από ιτ\ς ενάρξεως της ισχύος του 

παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, ουδέν πρόσωπον 
θα χρησιμοποιή οιονδήποτε χώρον ως φυσιοθεραπευτήριον, εκτός εάν ο 
χώρος ούτος διευθύνεται υπό εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτού ή υπό 
ειδικού ιατρού φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως. 

(3) Παν πρόοωπον το οποίον παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων 
του εδαφίου (1) είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις 
φυλάκισιν διά >ρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν πεντήκοντα λίρας ή 
εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

9.—(1) Εξαιρουμένων των συνήθων και σαφώς απλούν περισταακο>ν, 
ουδείς εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δύναται να παρέχη υπηρεσίας 
φυσιοθεραπευτού ειμή μόνον κατόπιν διαγνώσεο*;, υποδείξεως ή παρα

πομπής του ενδιαφερομένου προσώπου εις φυσιοθεραπ?:ίαν υπό εγγε

γραμμένου πρακτήρος ιατρού. 
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(2) Πας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής όστις παραβαίνει τας δια

τάξεις του εδαφίου (Ι) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται 
εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας. 

10.—(1) Ουδείς εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δύναται να ασκή το 
επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού, εκτός εάν έχη λάβει παρά του Συμβου

λίου ετΓσίαν άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος r.v τω καθωρισμένω τύπω 
και τη κ χταβ<:λή του καθωρισμένου δικαιώματος: 

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται επί οιουδήποοε φυσιο

θεραπευτού υπηρετούντος εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας. 
(2) Η ετησία άδεια εκπνέει την 31ην ημέραν του μηνός Δεκεμβρίου 

του αμέσως επομένου της εκδόσεως της. 
(3) Πας εγ, εγραμμένος φυσιοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα 

του φυσιοθεραπευτού χωρίς να είναι κάτοχος ετησίας αδείας εν ισχύι 
κατά τον χρόνον της ασκήσεως της φυσιοθεραπείας, είνοΛ ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
εκατόν λίρας. 
11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται να επιτρέψη την ενάσκησιν της φυσιοθεραπείας εις 
παν πρόσωπον όπερ επισκέπτεται την Δημοκρατίαν, κατόπιν προσκλή

σεως ή τη αιτήσει του Υπουργού διά την παροχήν οιωνδήποτε υπηρε

σιών υπό την ιδιότητα του ως φυσιοθεραπευτού, διά τοιαύτην περίοδον 
και υπό τοιούτους όρους, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν 
επιβάλει. . ' ' ' 

ΜΕΡΟΣ V—ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
12.—(1) Συνιστάται Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς άσκησιν πειθαρχι

κής εξουσίας επί εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών. 
(2) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον σύγκειται εκ των ακολούθων: 

(α) Δυο μελών της νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οριζο

μένων υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας· 
(β) τριών εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών, οριζομένων υπό του 

Συμβουλίου και 
(γ) ενός ειδικού ιατρού ιατρικής φυσικής αποκαταστάσεως, υπο

δεικνυομένου υπό του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, εάν 
υπάρχη. 

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι το οριζόμενον προς 
τούτο υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας μέλος της νομικής 
υπηρεσίας της Δημοκρατίας, εν περιπτώσει δε απουσίας ή προσωρινού 
κωλύματος αυτού, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το έτερον μέλος. 

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
(5) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το ασκούν καθήκοντα 

Προέδρου μέλος και δύο άλλα μέλη αποτελούν απαρτίαν. 
(6) Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως 
κέκτηται την νικώσαν ψήφον. 

13. Εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής υπόκειται εις πειθαρχικήν 
δίωξιν— 

(α) Εάν καταδικασθή υπό Δικαστηρίου δι ' αδίκημα ενέχον έλλειψιν 
τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα 

(β) εάν, κατά την κρίσιν του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε 
κατά την άσκησιν του επαγγέλματος του διαγωγήν επονείδιστον 
ή ασυμβίβαστον προς το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού

Άδεια 
ασκήσεως 
επαγγέλματος. 

Άσκησις 
φυσιοθερα
πείας κατόπιν 
αδείας του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον. 

Πειθαρχική 
δίωξις. 
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(γ) εάν παραβή τας υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδοθένταιν Κανονισμών επιβαλλομένας υποχρεώσεις αυτού. 
Πειθαρχική 14.—(Ι) Εάν καταγγελθή εις το Συμβούλιον ότι εγγεγραμμένος φυσιο-

έρευνϋ. θεραπευτής δυνατόν να έχη διαπράξει πειθαρχικόν αδίκημα, το Συμβού

λιον παραπέμπει την καταγγελίαν εις τον Υπουργόν όστις ορίζει το 
ταχύτερον λειτουργόν του Υπουργείου αυτού (εις το παρόν άρθρον 
αναφερόμενον Γυς «ο ερευνών λειτουργός») όπως διεξαγάγη έρευναν. 

(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευναν το ταχύτερον κατά δε 
την υπ ' αυτού διεξαγωγήν της ερεύνης ούτος κέκτηται εξουσίαν όπως 
ακούση οιουσδήποτε μάρτυρας ή λάβη εγγράφους καταθέσεις παρ ' 
οιουδήποτε προσώπου. 

(3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δικαιούται να 
γνωρίζη την κατ' αυτού υπόθεσιν, παρέχεται δε εις αυτόν η ευκαιρία 
όπως ακουσθή. 

(4) Μετά την ουμπλήρωσιν της ερεύνης ο ερευνών λειτουργός υπο

βάλλει την έκθεσιν αυτού εις το Συμβούλιον το οποίον διαβιβάζει αυτήν 
εις τον Γενικόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς γνωμοδότησαν. 

(5) Ο Γενικός Ιασαγγελεύς της Δημοκρατίας συμβουλεύει το Συμβού

λιον κατά πόσον δύναται να διατυπωθή πειθαρχική κατηγορία κατά του 
καταγγελθέντος, εν περιπτώσει δε καταφατικής γνωμοδοτήσεως προ

βαίνει εις διατύπωσιν της κατηγορίας. 
(6) Ά μ α τη λήψει της υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημο

κρατίας διατυπωθείσης πειθαρχικής κατηγορίας, το Συμβούλιον απο

στέλλει ταύτην εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον. 
Πειθαρχική 15.—(1) Εντός δύο εβδομάδων από της ημερομηνίας της υπ ' αυτού 
διαδικασία. λήψεως της πειθαρχικής κατηγορίας, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον μερι

μνά όπως κλήσις, κατά τον καθωρισμένον τύπον, εκδοθή και επιδοθή 
προς τον καταγγελθέντα κατά τον καθωρισμένον τρόπον. 

(2) Η υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκδίκασις της υποθέσεως 
διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον αυτόν τρόπον ως η 
ακρόασις ποινικής υποθέσεως εκδικαζομένης συνοπτικώς: 

Νοείται ότι το Πειθαρχικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως 
αποδεχθή οιανδήποτε μαρτυρίαν έστω και εάν αύτη δεν θα εγένετο δεκτή 
εις ποινικήν διαδικασίαν. 

(3) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως— 
(α) Καλή μάρτυρας και απαιτή την προσέλευσιν αυτών ως και την 

προσέλευσιν του καταγγελθέντος, ως εις συνοπτικώς διεξαγό

μενος δίκας· 
(β) απαιτή την προσαγωγήν παντός εγγράφου σχετιζομένου προς 

την κατηγορίαν. 
(4) Πάσα απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου δέον να είναι 

ητιολογημένη, υπογράφεται δε υπό του Προέδρου αυτού. 
Πειθαρχικοί 16. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον, εάν εύρη τον καταγγελθέντα ένοχον, 
ποιναί. δύναται να επιβάλη εις αυτόν μίαν των ακολούθων ποινών— 

(α) Διαγραφήν του ονόματος αυτού εκ του Μητρώου ή του Κατα

λόγου, αναλόγως της περιπτώσεως· 
(β) αναστολήν της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιο

θεραπευτού διά χρονικήν περίοδον οίαν το Πειθαρχικόν Συμ

βούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν 
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(γ) καιαβολήν υπό τύπον προστίμου χρηματικού ποσού μη υπερ

βαίνοντος τας πεντακόσιας λίρας* 
(δ) προφορική ν ή έγγραφον επίπληξιν. 

ΜΕΡΟΣ VI—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
17. Καθιδρύεται Παγκΰπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών συγκείμενος Καθίδρυσις 

εξ απάντων των εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών των ασκούντων το αλόγου. 
επάγγελμα ι:ν τη Δημοκρατία. 

18.—(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ουχί βραδύ Τακτική 
τερον των »':ξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ΥενΜ 
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιο Συλλόγου, 
θεραπευτών ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω 
επομένω έ:ει, συγκαλεί τακτικήν γενικήν συνέλευσιν α?ΰάντων των 
εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών των ασκούντων το επάγγελμα εν τη 
Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ' αυτού. 

(2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως 
αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα όπως παραστώσιν εις αυτήν και 
ψηφίσωσιν πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τρόπον και χρόνον 
της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη πρόσκλησις αποστέλλεται ουχί 
ενωρίτερον των δέκα τεσσάρων και ουχί αργότερον των οκτώ ημερών 
από της ημερομηνίας της συνελεύσεως: 

Νοείται ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής προσκλήσεων 
δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον ημερησίας πρωινάς 
εφημερίδας. 

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιο

θεραπευτών ή εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος αυτού, ή μη 
υπάρχοντος Προέδρου, μέλος οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως 
προεδρεύει της συνελεύσεως, τριάκοντα δε φυσιοθεραπευταί, προσωπι

κώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν: 
Νοείται ότι εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν 

σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και 
ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε 
οσοιδήποτε φυσιοθεραπευταί παρίστανται συνιστώσιν απαρτίαν. 

(4) Αι αποφάσεις επί απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειο

ψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων φυσιοθεραπευτών, εν περιπτώσει 
δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή 
νικώσαν ψήφον. 

(5) Η τακτική γενική συνέλευσις του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιο

θεραπευτών προβαίνει μεταξύ άλλων εις την εκλογήν: 
(α) Επτά εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών οίτινες αποτελούν το 

Συμβούλιον του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 
(β) τεσσάρων εγγεγραμμένων ιδιωτών φυσιοθεραπευτών διά να 

εκπροσωπούν τον Παγκύπριον Σύλλογον Φυσιοθεραπευτών εις 
το Συμβούλιον: 

Νοείται ότι εν περιπτώσει κενώσεως καθ* οιονδήποτε τρόπον της 
θέσεως εις το Συμβούλιον μέλους υποδεικνυομένου δυνάμει της παρα

γράφου (β), το Συμβούλιον του Συλλόγου υποδεικνύει προς το Υπουρ

γικόν Συμβούλιον διά διορισμόν εις την κενωθείσαν θέσιν έτερον 
εγγεγραμμένον φυσιοθεραπευτήν όστις θα κατέχη την θέσιν μέχρι της 
λήξεως της θητείας του μέλους εις την θέσιν του οποίου διωρίσθη. 
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Συμβούλιον 19.—(Ι) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συλλό-

του Συλλόγου, γου Φυσιοθεραπευτών διαρκεί μέχρι της διενεργείας των επομένων 
εκλογών. 

(2) Το Συμβούλιον του Συλλόγου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών 
τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού. 

(3) Πέντε μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτίαν. 
(4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών εν περιπτώσει δε 
ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώ-

σαν ψήφον. 
(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τας 

συνεδριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου, και οφείλει να συγκάλεση 
συνεδρίασιν τη εγγράφω αιτήσει τριών τουλάχιστον μελών αυτού εν τη 
οποία καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, καταρτίζει 
την ημερησίαν διάταξιν και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού εις τας 
οποίας παρευρίσκεται και τούτου απόντος ή κο)λυομένου προεδρεύει ο 
Αντιπρόεδρος και εν περιπτώσει απουσίας ή κο)λύματος τούτου, τα 
παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση. 

(6) Το Συμβούλιον του Συλλόγου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της 
συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις 
ακολουθητέαν διαδικασίαν. 

Έκτακτος 20.—(1) Το Συμβούλιον του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτον γενική ν 
Γενική συνέλευσιν του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτοϊν οσάκις κρίνει 
Συνέλευσις. , , . . , , , 

τούτο σκοπιμον ή υποχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τέταρτου 
των μελών του Συλλόγου και εν πάσει περιπτώσει ουχί ολιγωτέρων των 
είκοσι μελών. 

(2) Εάν το Συμβούλιον του Συλλόγου, εντός τριάκοντα ημερών από 
της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν 
σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα φυσιοθεραπευταί 
εκ των υποβαλλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτακτον 
γενικήν συνέλευσιν. 

(3) Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως υπο

γράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην. 
(4) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην των επιφυλάξεων αυτών, 

και (4) του άρθρου 18 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί 
πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. 

(5) Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχημα

τισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται. 
Συνδρομή 21.—(1) Το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 
προς τον δύναται να επιβάλλη επί των εγγεγραμμένων φυσιοθεραπευτών ετησίαν 

υ ο γ ο ν συνδρομήν μη υπερβαίνρυσαν το ποσόν των δέκα λιρών. 
(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδι

κηθή δΓ αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το 
Συμβούλιον του Συλλόγου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως αυτού 
προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς φυσιοθεραπευτής δικαι

ούται να προσέλθη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του Συλλόγου συγκαλου

μένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος 
δΓ εκλογή ν εις το Συμβούλιον του Συλλόγου, εκτός εάν πλήρωση 
πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υ π ' αυτού 
συνδρομήν. 
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Δόλιαι ή 
εσφαλμένοι 
καταχωρήσεις. 

22. Το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών εξε ι·ξουπ'«ι 
Μίί,',ιι άπαντα, τα απτόμενα του επαγγέλματος των φυσιοθεραπευτών ΐ»·ιι|ΐ«>«>λί»»>·. 
θέμα ια και .'προβαίνει, ι.ις ιοιαύτας ενεργείας επ ' αυτών <·>ς ήθελε 
θεωρήσει σκόπιμον και, άνευ επηρεασμού της γενικότητος της διατά

ξεοις ταύτης, έχει τας ακολούθους εξουσίας— 
(α) Να προωθή και προστατεύη το κύρος του επαγγέλματος· 
(β) να καταρτίζη οιασδήποτε επιτροπάς διά την καλυτέραν εκτέ

λεσιν των αρμοδιοτήτων του

(γ) να επιλαμβάνεται οιουδήποτε θέματος σχετικού προς το επάγ

γελμα του φυσιοθεραπευτού· 
(δ) να μεριμνά διά την προαγωγήν και βελτίωσιν του επιπέδου της 

φυσιοθεραπείας εν τη Δημοκρατία' 
(ε) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζη και υπο

βάλλη εισηγήσεις επί της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας της 
αφορώσης εις το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτού. 

ΜΕΡΟΣ VII—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
23. Πάσα καταχώρησις εν τω Μητρώω, η οποία αποδεικνύεται προς 

ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδών 
παραστάσεων διαγράφεται και πάσα καταχώρησις αποδεικνυομένη ως 
εσφαλμένη διορθούται: 

Νοείται ότι δέον να εντίθηται εν τω Μητρώω και να υπογράφηται υπό 
του.Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους 
πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως. 

24. Όστ ι ς— 
(α) Διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να 

προκαλέση την εγγραφήν εαυτού ή οιουδήποτε ετέρου προσώ

που εις το Μητρώον 
(β) εσκεμμένως και ψευδώς παριστά εαυτόν ως εγγεγραμμένον 

φυσιοθεραπευτήν ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε 
τίτλον, όνομα, χαρακτηριστικόν ή προσθήκην δΓ ης συνάγεται 
τούτο* 

(γ) ασκεί ή μετέρχεται την φυσιοθεραπείαν κατά παράβασιν των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου

(δ) ων εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής, και ενώ απηγορεύθη εις 
αυτόν η άσκησις του επαγγέλματος, κατά την διάρκειαν της 
τοιαύτης απαγορεύσεως ασκεί ή μετέρχεται την φυσιοθεραπείαν, 

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη 
υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερ

βαίνουσαν τας εκατόν πεντήκοντα λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας. 

25.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς κανονισμοί. 
δημοσιευόμενους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την 
ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή 
είναι δεκτικόν καθορισμού διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

(2) Ά ν ε υ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), 
Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να— 

(α) Ρυθμίζωσι την δεοντολογίαν του επαγγέλματος του φυσιοθερα

πευτού' 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποιναί. 
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(β) καθορίζωσι τα υπό του παρόντος Νόμου προνοούμενα τέλη· 
(γ) να καθορίζωσι τα προς χρήσιν δΓ οιονδήποτε των σκοπών του 

παρόντος Νόμου έντυπα· και 
(δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της 

φυσιοθεραπείας εν τη Δημοκρατία, 
ιναρξις 26. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησο

ισχύος. μένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευο
μένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 6(1 )(δ)) 

1. Βέλγιον: 
Institute Superieur de L' etat de Kinesitherapie, Βρυξελλών. 

2. Βουλγαρία: 
Georgi Demetrov Higher Institute of Physical Culture, Σόφιας. 

3. Γαλλία: 
Centre Pedagogigue de MassoKinesitherapie de St. Maurice. 

4. Ελλάς: 
(i) Τεχνολογικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα, Αθηνών 
(ii) Τεχνολογικόν Εκπαιδευτικόν ' Ιδρυμα Θεσσαλονίκης· 

(iii) Σχολή Φυσιοθεραπείας Γενικού Νοσοκομείου «Βασιλεύς 
Παύλος», Αθηνών; 

(iv) Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Προ
νοίας ΚΑΤΕΕ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

5. Ηνωμέναι Πολιτείαι Αμερικής: 
(i) Certificate in Physical Therapy Columbia University, Νέας 

Υόρκης, 
(ii) The degree of Bachelor of Science in Physical Therapy of 

the University of Kansas. 
6. Ηνωμένον Βασίλειον: 

Μέλος του Chartered Society of Physiotherapy. 
7. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας: 

Physiotherapy School at the Medizinische Fachschule an der 
KarlMarx Universitat, Λειψίας. 

8. Ουγγαρία: 
Medical Post Graduate Institute Faculty of Medical School 
Branch of Medical Gymnastics, Βουδαπέστης. 

9. Γιουγκοσλαβία: 
The Higher Medical School of Belgrade. 

10. Πολωνία: 
The Academy of Physical Education in Warsaw, Department of 
Rehabilitation. 


