
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 1998 

 
 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τα άρθρα 39, 

43 και 49 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
  
 «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 

σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική 

εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (EE L 19 της 

24/1/1989, σ. 16), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

140 του 1989 

36(Ι) του 1998. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους 

του 1989 και 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμοι του 1989 έως 

2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή του όρου «εγγεγραμμένος πρακτήρ 

Ιατρός» και του ορισμού αυτού· 
   
  (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και της 

αντίστοιχης ερμηνείας τους στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά: 
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Κεφ. 250. 

30 του 1959 

30 του 1961 

53 του 1961 

79 του 1968 

114 του 1968 

14 του 1974 

18 του 1979 

72 του 1991 

112(Ι) του 1996. 

  «‘εγγεγραμμένος ιατρός’ σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο 

στο προβλεπόμενο δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών 

Νόμου Ιατρικό Μητρώο· 

    
   ‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 
    
   ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ 

σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, 

όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) διαγράφεται και 

αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
    
   «(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους 

ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος 

ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη 

συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·»· 
   
  (β) η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) αντικαθίσταται με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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   «(δ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα φυσιοθεραπείας που 

χορηγείται από Πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο με 

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας· ή»· 
   
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
    
 

 

 

 

 

179(Ι) του 2002 

129(Ι) του 2003. 

  «(2)  Για την εγγραφή των πολιτών κρατών μελών 

στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του 

εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμου .». και 
   
  (δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):   
   
   «(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το Υπουργικό 

Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με  

εισήγηση του Συμβουλίου να επιτρέψει την 

εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου, το οποίο 

αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 

κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα 

που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο, για τέτοια 

περίοδο που θα καθορίσει το Συμβούλιο σε κάθε 

περίπτωση.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

λέξης «πρακτήρος» στην πέμπτη γραμμή και στον πλαγιότιτλο 

αυτού. 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέου άρθρου 

11Α. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου άρθρου 11Α: 

  
 «Παροχή 

υπηρεσιών 

από πολίτες 

κρατών μελών. 

11Α.-(1) Φυσιοθεραπευτής, πολίτης κράτους μέλους, 

ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το 

επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή σε άλλο κράτος 

μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει 

υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή προσωρινά στη 

Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας 

άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 και χωρίς την 

υποχρέωση εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο 

Φυσιοθεραπευτών. 
   
     (2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του 

εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία 

από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι 

είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του 

φυσιοθεραπευτή στο κράτος αυτό. 
   
     (3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο 

εγγράφονται οι φυσιοθεραπευτές που παρέχουν 

υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1). 
   
     (4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), 

φυσιοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις 

διατάξεις του Νόμου.». 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 
6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Πίνακα 
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νόμου με 

κατάργηση 

Πίνακα. 

αυτού. 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23.01.077.2004) 
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