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Ν. 75(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για 

Συναφή Θέματα Νόμος του 2013. 

  

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Ερμηνεία. 2.  Στον παρόντα Νόμο - 

  

 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

  

 «εγγεγραμμένος ποδολόγος» σημαίνει τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

ποδολόγο· 

  

 «Έφορος» σημαίνει τον Έφορο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 6· 

  

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 

  

 

7(Ι) του 2007 

181(Ι) του 2011. 

«μέλος της οικογένειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 

το άρθρο 2 του περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών 

των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη 

Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  

 «Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ποδολόγων που τηρείται δυνάμει του 

άρθρου 7· 

  

 «ποδολογία» σημαίνει τον επαγγελματικό κλάδο υγείας στον οποίο 
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εμπίπτουν ο εντοπισμός και η αξιολόγηση και, όπου είναι δυνατόν, η 

θεραπευτική παρέμβαση στον άκρο πόδα, αναφορικά με διάφορες 

ανατομικές δυσλειτουργίες, τραυματισμούς ή συμπτώματα λόγω 

δυσλειτουργίας του ολικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, στα 

κάτω άκρα, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ανθρώπου, κρατώντας τον σε κίνηση και  απαλύνοντας τον πόνο όσον 

αφορά προβλήματα που αφορούν στα κάτω άκρα· 

   

 «πολίτης κράτους μέλους» σημαίνει πολίτη της Ένωσης, όπως ερμηνεύεται 

στο άρθρο 2 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των 

Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα 

στη Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

  

 «Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου· 

  

 «Σύλλογος» σημαίνει τον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων 

που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 23∙ 

  

 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων που 

καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3· 

  

 «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 

Μαϊου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας ή οποιοδήποτε από αυτόν 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ 

  

Συμβούλιο. 3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο 

Εγγραφής Ποδολόγων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή ποδολόγων 

και την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων 
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χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, 

αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

  

  (α) Ένα (1) Λειτουργό από το Υπουργείο Υγείας∙ 

   

  (β)    έναν (1) ιατρό που υποδεικνύεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό 

Σύλλογο· και 

   

  (γ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, πέντε (5) 

εγγεγραμμένους ποδολόγους, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα 

του ποδολόγου για τουλάχιστον δυο (2) έτη, δύο (2) εκ των 

οποίων υποδεικνύονται από τον Υπουργό και τρεις (3) 

εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου. 

  

      (3) Τα μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονται στο εδάφιο (2) διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, για 

χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη: 

  

  Νοείται ότι ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος του 

Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Συμβουλίου. 

  

      (4) Τα  μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια 

υπηρεσία της Δημοκρατίας δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με 

την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό. 

  

      (5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου όταν το κρίνει 

σκόπιμο και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών. 

  

      (6) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία του Συμβουλίου  

μετά από αίτηση τριών (3) μελών του. 

  

      (7) Το περιεχόμενο όλων των συνεδριών του Συμβουλίου είναι 
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εμπιστευτικό και τα μέλη του υποχρεούνται σε εχεμύθεια. 

  

      (8) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του  

Συμβουλίου, προεδρεύει ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου. 

  

      (9) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος και άλλα τρία (3) μέλη 

αποτελούν απαρτία. 

  

      (10) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, 

σε περίπτωση όμως ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της 

συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 

  

      (11) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή 

άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, 

τηρουμένης της προβλεπόμενης από το εδάφιο (2) σύνθεσης του 

Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή 

μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή 

το κώλυμα. 

  

      (12) Δεν επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου από την 

ύπαρξη κενής θέσης σε αυτό, εφόσον ο αριθμός των μελών που έχουν 

εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των πέντε (5). 

  

      (13) Εάν μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) 

συνεχόμενες συνεδρίες, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον Υπουργό 

να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αντικατάσταση 

του εν λόγω μέλους. 

  

      (14) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και 

τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του. 

  

Πρώτη 

συγκρότηση του 

Συμβουλίου. 

4. Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, πρόσωπα που 

διορίζονται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, 

επιλέγονται από τον Υπουργό, μεταξύ προσώπων, που κατά την κρίση του, 
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πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο: 

  

  Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο 

κατέχουν το αξίωμά τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των 

προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύλλογο. 

  

Ίδρυση Ταμείου 

Συμβουλίου. 

5.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου», το οποίο 

τίθεται υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το 

οποίο λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται για 

το σκοπό αυτό. 

  

      (2) Οι πόροι του Συμβουλίου προέρχονται από τα τέλη που 

εισπράττονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

Διορισμός 

Εφόρου. 

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διορίζει τον Έφορο για σκοπούς 

κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου. 

  

Μητρώο 

Ποδολόγων. 

7.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να καταρτίσει και μετέπειτα να 

τηρεί Μητρώο Ποδολόγων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η 

διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε 

αυτό μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία. 

  

      (2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό, μετά 

από οδηγίες του Συμβουλίου, τις αναγκαίες αλλαγές αναφορικά με τη 

διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων 

που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο, μετά από 

οδηγίες του Συμβουλίου, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή 

έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το 

Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

      (3) Η πρώτη δημοσίευση του Μητρώου γίνεται μέσα σε δέκα (10) μήνες 

από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου και μετέπειτα κατά τον 
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Ιανουάριο κάθε επόμενου έτους και αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη 

ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι ποδολόγοι:  

  

  Νοείται ότι η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από 

το Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν 

είναι εγγεγραμμένος ποδολόγος, με βάση τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιο χορηγεί σε ποδολόγο, του 

οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο πιο πρόσφατα δημοσιευθέν Μητρώο, 

πιστοποιητικό, στον καθορισμένο από  το Συμβούλιο τύπο, που βεβαιώνει 

ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένος ποδολόγος και το 

πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη του περιεχομένου 

του. 

  

Προσόντα για 

εγγραφή στο 

Μητρώο. 

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, με την 

καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι - 

  

  (α)(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 

Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙ ή 

 

   (ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του και έχει 

δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 9 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και 

των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 

Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και είναι εγγεγραμμένος 

στο Αρχείο Πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί του 

Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 

Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα 

στη Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται∙  
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  (β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙ 

   

  (γ)     κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού 

Συλλόγου∙ 

   

  (δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική 

αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας∙ και 

   

  (ε) είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος τριετούς τουλάχιστον 

φοίτησης ή ισότιμου πτυχίου στην ποδολογία που -  

   

  (i)  είναι αναγνωρισμένο στο κράτος μέλος απόκτησής του, 

στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το 

επάγγελμα του ποδολόγου· ή  

   

  

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002 

38(Ι) του 2003 

1(Ι) του 2004 

26(Ι) του 2006 

87(Ι) του 2009 

107(Ι) του 2011 

28(Ι) του 2012. 

(ii) είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το οποίο 

ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε 

περίπτωση που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε 

κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου. 

  

 

 
 

31(Ι) του 2008. 

     (2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή 

των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
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Αίτηση εγγραφής 

στο Μητρώο. 

9.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο, οφείλει 

να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο συνοδευμένη από τα στοιχεία τα οποία 

απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο και αφού καταβάλει το καθορισμένο 

τέλος εγγραφής. 

  

 

Παράρτημα Ι. 

     (2) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται στον Έφορο, 

σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Ι, μαζί με τα 

απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις, και το 

καθορισμένο τέλος. 

  

      (3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει αναφορικά με την αίτηση που 

του υποβλήθηκε μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της: 

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση της εξέτασης 

της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή 

άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων, ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα, 

αλλά δεν θεωρείται ότι αποκτά από την καθυστέρηση αυτή δικαίωμα 

αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο. 

  

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ. 

     (4)  Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο 

Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα 

προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 8 και με την καταβολή του 

καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, 

σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ:  

  

   Νοείται ότι το πιστοποιητικό εγγραφής αποτελεί εκ πρώτης όψεως 

απόδειξη του περιεχομένου του. 

  

      (5) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο, τότε το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την 

εξέταση της αίτησης. 

  

      (6)  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει 

αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος 
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δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον 

του Συμβουλίου τις παραστάσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν:   

  

  Νοείται ότι το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του 

κατά το δυνατό εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των 

παραστάσεων. 

  

      (7) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει 

του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

  

Τροποποίηση  

ή διαγραφή 

λανθασμένων 

καταχωρίσεων. 

10. Το Συμβούλιο δύναται να δώσει οδηγίες στον Έφορο για να 

τροποποιήσει ή να διαγράψει από το Μητρώο κάθε καταχώριση 

εγγεγραμμένου ποδολόγου - 

  

  (α) ο οποίος ζητά τη διαγραφή του, 

   

  (β) του οποίου το όνομα ενεγράφη στο Μητρώο λόγω πλάνης ή 

σφάλματος ή ψευδούς παράστασης, 

   

  (γ) ο οποίος απεβίωσε, ή 

   

  (δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο 

δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

Διαγραφή από  

το Μητρώο. 

11.-(1)  Αν αποδειχθεί, προς ικανοποίηση του Συμβουλίου, ότι οποιοδήποτε 

πρόσωπο εξασφάλισε την εγγραφή του στο Μητρώο με δόλιες ή ψευδείς 

παραστάσεις ή δηλώσεις, το Συμβούλιο δύναται να δώσει οδηγίες στον 

Έφορο για να  διαγράψει το όνομα του προσώπου αυτού από το Μητρώο 

και να δημοσιεύσει τη διαγραφή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

      (2)  Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος του εγγεγραμμένου 

ποδολόγου από το Μητρώο, το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής 
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ακυρώνεται και αυτός υποχρεούται να το παραδώσει στο Συμβούλιο. 

  

 ΜΕΡΟΣ  IV - ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

  

Άσκηση 

επαγγέλματος. 

12.-(1) Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα 

πρόσωπο δεν δύναται – 

  

  (α)  να ασκεί το επάγγελμα του ποδολόγου ή να αποκαλεί ή να 

προβάλλει τον εαυτό του ως  ποδολόγο, ή 

   

  (β)   να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον 

οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις «ποδολόγος» ή 

«ποδοθεραπευτής» ή «ποδίατρος» ή παρόμοιες ή 

παρεμφερείς λέξεις, ή 

   

  (γ)   να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για 

υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητά του ως 

ποδολόγος, 

   

 εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος ποδολόγος και δεν του επιβλήθηκε η ποινή 

της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του 

επαγγέλματος του ποδολόγου. 

  

      (2)  Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις 

του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 

(6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ 

(€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί. 

  

Ετήσια άδεια 

ασκήσεως 

επαγγέλματος. 

13.-(1)  Κανένας εγγεγραμμένος ποδολόγος δεν μπορεί να ασκεί το 

επάγγελμα του ποδολόγου, εκτός εάν εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως 

του επαγγέλματος από το Συμβούλιο, στον καθορισμένο τύπο, και με την 

καταβολή της καθορισμένης συνδρομής. 
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      (2) Εγγεγραμμένος ποδολόγος που ασκεί το επάγγελμά του χωρίς να 

είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως του 

επαγγέλματος του ποδολόγου, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

και, ανεξαρτήτως της απόφασης αυτού, για να ανανεώσει την άδειά του, 

καταβάλλει στο διπλάσιο την καθορισμένη συνδρομή. 

  

      (3)  Η ετήσια άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1), λήγει την 

31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους: 

  

  Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι 

ένα (1) μήνα μετά από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

  

Άσκηση 

επαγγέλματος 

του ποδολόγου 

μετά από ειδική 

άδεια του 

Συμβουλίου. 

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο 

μπορεί να επιτρέψει την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου σε 

πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται τη Δημοκρατία για την παροχή 

οποιωνδήποτε υπηρεσιών με την ιδιότητά του ως ποδολόγου, για τόση 

περίοδο και με τέτοιους όρους, όπως το Συμβούλιο αποφασίσει. 

  

Παροχή 

υπηρεσιών  

από πολίτες 

κρατών μελών. 

15.-(1) Ποδολόγος, πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του, ο 

οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του ποδολόγου σε 

άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες 

ποδολόγου για περίοδο τριών (3) μηνών στη Δημοκρατία, χωρίς την 

υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος,  

σύμφωνα με το άρθρο 13, και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο 

Σύλλογο: 

  

  Νοείται ότι, για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία 

από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που να αποδεικνύουν 

ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ποδολόγου στο 

κράτος αυτό.  

  

      (2) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι ποδολόγοι που 
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παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1), το οποίο δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. 

  

      (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ποδολόγος, ο οποίος 

παρέχει  υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

Παροχή 

υπηρεσιών 

ποδολογίας  

από πολίτη 

τρίτης χώρας, 

μετά από άδεια 

του Συμβουλίου. 

16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο 

δύναται να επιτρέψει σε ποδολόγο, πολίτη τρίτης χώρας, που επισκέπτεται 

τη Δημοκρατία, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, την παροχή υπηρεσιών ποδολογίας, παραχωρώντας σε 

αυτόν προσωρινή άδεια άσκησης της ποδολογίας. 

  

      (2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης ποδολογίας πρέπει να 

προσκομισθεί βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του 

ποδολόγου στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, 

έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών τη στιγμή της 

προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων. 

  

      (3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών αδειών άσκησης της 

ποδολογίας, που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1). 

  

Γλωσσικές 

γνώσεις για την 

άσκηση του 

επαγγέλματος. 

17.-(1)  Για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου στη Δημοκρατία 

είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 

  

       (2) Το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για 

διαπίστωση της κατοχής της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

που προβλέπεται στο εδάφιο (1). 

  

 ΜΕΡΟΣ V  - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Πειθαρχικό 18.-(1)  Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής 
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Συμβούλιο. εξουσίας στους εγγεγραμμένους ποδολόγους. 

  

      (2)  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

  

  (α)   Τέσσερις (4) εγγεγραμμένους ποδολόγους, που εκλέγονται από 

τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, ένας (1) εκ των οποίων 

εκτελεί χρέη προέδρου: 

   

    Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού 

κωλύματος του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα 

καθήκοντά του ασκεί οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους τρεις 

(3) ποδολόγους αποφασισθεί μεταξύ τους∙ 

   

  (β)   ένα (1) νομικό λειτουργό που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας. 

  

      (3)  Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

  

      (4) O πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που 

προεδρεύει και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία. 

  

      (5)  Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρός του ή, ανάλογα με 

την περίπτωση, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 

  

Πειθαρχική  

δίωξη. 

19.  Εγγεγραμμένος ποδολόγος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη - 

  
  (α)  εάν καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που περιλαμβάνει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 

   

  (β)    εάν, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά 

την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή 

ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του ποδολόγου, 
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  (γ)   εάν παραβεί τις επιβαλλόμενες από τον παρόντα Νόμο ή από 

τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού υποχρεώσεις.   

  

Πειθαρχική  

έρευνα. 

20.-(1) Εάν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ότι εγγεγραμμένος ποδολόγος 

δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο μεριμνά 

αμέσως όπως διεξαχθεί έρευνα από μέλος του Συμβουλίου (στο εξής 

αναφερόμενο ως «ο ερευνών λειτουργός»). 

  

      (2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο, στα πλαίσια 

δε της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να 

λαμβάνει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

  

      (3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος ποδολόγος δικαιούται να γνωρίζει την 

υπόθεση εναντίον του και έχει την ευκαιρία να ακουστεί. 

  

      (4) Μετά από τη συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός  

υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί 

να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του εγγεγραμμένου ποδολόγου 

που έχει καταγγελθεί, και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει 

στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο.    

  

Πειθαρχική  

διαδικασία. 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

21.-(1)  Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της 

πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τούτο καλεί 

ενώπιόν του τον εγγεγραμμένο ποδολόγο που έχει καταγγελθεί, 

παραδίδοντάς του το κατηγορητήριο και αντίγραφο των καταθέσεων και 

μαρτυριών, με κλήση κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 

και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης. 

  

      (2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, 

τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής 

υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά: 

  

  Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί 
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οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική 

διαδικασία. 

  

      (3)  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να - 

  

  (α)    καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευση αυτών και την 

προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που τηρείται σε συνοπτικές δίκες, 

   

  (β)  απαιτεί προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την 

κατηγορία. 

  

      (4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό του. 

  

Πειθαρχικές 

ποινές. 

22.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εάν βρει τον καταγγελθέντα ένοχο, 

μπορεί να του επιβάλει μία από τις ακόλουθες ποινές: 

  

  (α)    Προφορική ή έγγραφη επίπληξη, 

   

  (β)   καταβολή υπό τύπο προστίμου χρηματικού ποσού που δεν 

υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00), 

   

  (γ)  αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του 

ποδολόγου για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρέπουσα και που δεν υπερβαίνει τα 

δύο (2) χρόνια, 

   

  (δ)   διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο και στέρηση της 

δυνατότητας επανεγγραφής του σε αυτό. 

   

      (2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την 

καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας. 
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      (3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1), κατατίθεται στο Ταμείο Συμβουλίου. 

  

 ΜΕΡΟΣ VI - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ 

  

Παγκύπριος 

Σύλλογος 

Εγγεγραμμένων 

Ποδολόγων. 

23.-(1) Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων, με 

μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους ποδολόγους που ασκούν το 

επάγγελμα στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των ποδολόγων που 

βρίσκονται στην Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 15. 

 

      (2)  Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες 

από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η 

Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των 

εγγεγραμμένων μελών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε τόπο 

και χρόνο που καθορίζονται από αυτούς. 

 

      (3) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει 

του εδαφίου (2), αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να 

παραστούν σ’ αυτή και να ψηφίσουν, το αργότερο δεκατέσσερεις (14) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης, πρόσκληση η 

οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης: 

  

  Νοείται ότι, αντί της αποστολής προσκλήσεως, δύναται να γίνει 

δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες πρωινές εφημερίδες. 

  

      (4) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ή λόγω κενώσεως της θέσης αυτού, 

μέλος, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει της συνέλευσης:  

  

  Νοείται ότι, παρουσία του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των 

μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις 
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συνδρομές τους, αποτελούν απαρτία: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη 

ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν σχηματισθεί απαρτία, η 

συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο, και 

οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών, ως ανωτέρω αναφέρεται, 

συνιστούν απαρτία. 

  

      (5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης 

λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνέλευσης έχει δεύτερη ή 

νικώσα ψήφο. 

  

      (6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, 

στην εκλογή- 

  

  (α)   επτά (7) εγγεγραμμένων ποδολόγων, που θα αποτελούν το 

διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, 

   

  (β)   τριών (3) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο 

στο Συμβούλιο: 

   

    Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε 

τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί 

δυνάμει της παρούσας παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο 

του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη 

θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, άλλον εγγεγραμμένο 

ποδολόγο, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του 

μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε, 

   

  (γ) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το 

Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο: 

  



 20 

  Νοείται ότι κανένα από τα πρόσωπα τα οποία εκλέγονται με βάση το 

παρόν εδάφιο δεν μπορεί να μετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός 

σώματα, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ). 

  

Διαδικασία  

και λήψη 

αποφάσεων από 

το διοικητικό 

συμβούλιο  

του Συλλόγου. 

24.–(1)  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι 

τριετής. 

 

  

      (2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του 

τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου. 

  

      (3)  Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν 

απαρτία. 

  

      (4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή 

νικώσα ψήφο. 

  

      (5)  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις 

συνεδριάσεις του συμβουλίου οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο και 

υποχρεωτικά μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, 

στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των 

συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και, αν απουσιάζει ή κωλύεται, 

προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει. 

  

      (6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς 

κανονισμούς, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία 

του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου. 
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Συνδρομή 

πληρωτέα στο 

Σύλλογο. 

 

25.–(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα 

εγγεγραμμένα μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από 

την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου. 

  

      (2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί 

με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό 

συμβούλιο του Συλλόγου. 

  

      (3)  Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δεν δικαιούται να προσέλθει σε 

οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο 

διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός εάν καταβάλει προηγουμένως τη 

δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέα συνδρομή. 

  

Εξουσίες του 

διοικητικού 

συμβουλίου  

του Συλλόγου. 

26.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που 

άπτονται του επαγγέλματος του ποδολόγου και προβαίνει σε τέτοιες 

ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες. 

  

      (2)  Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το διοικητικό 

συμβούλιο του Συλλόγου έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

  

   (α)   Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος∙ 

   

  (β)  να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων του∙ 

   

  (γ)  να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του 

επαγγέλματος του ποδολόγου στη Δημοκρατία∙ 

   

  (δ)  να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και 

υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία 

που ρυθμίζει το επάγγελμα του ποδολόγου∙ 

   

  (ε)   να ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. 
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 ΜΕΡΟΣ VII  – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Ποινικά 

αδικήματα  

και ποινές. 

27.  Οποιοδήποτε  πρόσωπο- 

   

  (α) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ιδίου ή 

άλλου προσώπου στο Μητρώο με δόλιες ή ψευδείς 

παραστάσεις, ή 

   

  (β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως 

εγγεγραμμένος ποδολόγος ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, 

όνομα, χαρακτηριστικό ή ο,τιδήποτε με το οποίο συνάγεται κάτι 

τέτοιο, ή  

   

  (γ) ασκεί ή μετέρχεται την ποδολογία κατά παράβαση του παρόντος 

Νόμου ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που του 

χορηγήθηκε, ή 

   

  (δ) ασκεί το επάγγελμα του ποδολόγου, ενώ του απαγορεύτηκε η 

άσκηση του επαγγέλματος, 

  

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές 

μαζί. 

  

Έκδοση 

κανονισμών. 

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου,  

δύναται να εκδίδει κανονισμούς, για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό  

καθορισμού. 

  

    (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1),  κανονισμοί που 
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εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί  να - 

   

  (α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του ποδολόγου, 

   

  (β) καθορίζουν  τα τέλη που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, 

   

  (γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου των 

υπηρεσιών της ποδολογίας, 

   

  (δ) καθορίζουν τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται σε 

εγγεγραμμένο ποδολόγο η χρήση αναλυτικών οργάνων και η 

εφαρμογή θεραπειών και διαγνωστικών διαδικασιών. 

  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

 

 

 

75(Ι) του 2013. 

29.-(1) Θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα και δύναται να υποβάλει αίτηση 

στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσει την εγγραφή στο Μητρώο, πρόσωπο 

που κατέχει πτυχίο διετούς φοίτησης και ασκούσε αποδεδειγμένα το 

επάγγελμα του ποδολόγου κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την 

ψήφιση του παρόντος Νόμου. 

  

 

 
 

 

75(Ι) του 2013. 

     (2) Θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα και δύναται να υποβάλει αίτηση 

στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσει την εγγραφή του στο Μητρώο, ως εξ 

επαγγέλματος ποδολόγος, πρόσωπο που ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι, πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου - 

   

  (α)  ασκούσε, για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη με καλή πίστη 

και κατά κύριο επάγγελμα το επάγγελμα του ποδολόγου∙ και 

   

  (β)  κατέχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο: 

   

   Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να καλέσει τον αιτητή σε 

συνέντευξη ή να τον υποβάλει σε γραπτή εξέταση ή και τα δύο, προς 

διαπίστωση της επάρκειας των γνώσεών του. 

   

Έναρξη της 

ισχύος του 

 30. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά από τη 

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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παρόντος Νόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

[Άρθρο 9(2)] 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας: 

Αριθμός Διαβατηρίου: 

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

Τόπος Γέννησης: 

Υπηκοότητα: 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Οδός: 

Ταχ. Κώδικας: 

Τηλέφωνο Οικίας: 

Τηλέφωνο Κινητό: 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 

Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου πρέπει  να γνωστοποιείται αμέσως στο 

Συμβούλιο. 

 

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Δηλώστε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα μέχρι σήμερα, αρχίζοντας με τα πιο πρόσφατα 

(Μπορείτε να αντιγράψετε όσες σειρές του πίνακα χρειάζεστε). 

 

Ανώτερη/Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

Σχολή/Πανεπιστήμιο Ημερομηνία 

Αποφοίτησης 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 

Δηλώστε την κύρια απασχόλησή σας από τη συμπλήρωση της εκπαίδευσής σας  μέχρι 

σήμερα, αρχίζοντας με τη σημερινή σας εργασία. 

 

1. Οργανισμός/Εργοδότης: 

 

Όνομα: 

 

Διεύθυνση: 

 

Τίτλος:                                       Από (Μήνας/Έτος):                   Μέχρι (Μήνας/Έτος): 

 

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: 

 

2. Οργανισμός/Εργοδότης: 

 

Όνομα: 

 

Διεύθυνση: 

 

Τίτλος:                                       Από (Μήνας/Έτος):                   Μέχρι (Μήνας/Έτος): 

 

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: 

 

3. Οργανισμός/Εργοδότης: 

 

Όνομα: 

 

Διεύθυνση: 

 

Τίτλος:                                       Από (Μήνας/Έτος):                    Μέχρι Μήνας/Έτος): 

 

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: 
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Ε. ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως 

2. Πτυχία Ανώτερων/Ανώτατων Σπουδών 

3. Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 

4. Πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής 

αισχρότητας ή έλλειψης τιμιότητας 

5. Για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 

κράτους μέλους θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου 

με πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους 

6. Πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης 

 

 ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών του περί Εγγραφής Ποδολόγων και για 

Συναφή Θέματα Νόμου, ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσα πιο πάνω είναι αληθή 

και ότι συγκατατίθεμαι όπως τα στοιχεία αυτά κοινοποιηθούν στις αρμόδιες 

αρχές άλλου κράτους μέλους εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. 

 

 

 

 

 

       

                 Υπογραφή Αιτητή / Αιτήτριας 

 

 

 

 

 

 

               Ημερομηνία υποβολής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

[Άρθρο 9(4)] 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ 

 

Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΟΥ 

  

Πιστοποιείται ότι ο/η ………………………………………… έχει ικανοποιήσει το Συμβούλιο 

Εγγραφής Ποδολόγων ότι δικαιούται να εγγραφεί ως ποδολόγος και έχει δεόντως 

καταχωρισθεί στο Μητρώο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 7 του περί 

Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμου και δικαιούται να ασκεί το 

επάγγελμά του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

  

 

Αρ. Μητρώου:                                                    Ημερομηνία: 

                Έφορος: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(Άρθρο 21) 

Τύπος Κλήσης 

 

Καλείστε διά του παρόντος όπως εμφανιστείτε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου για 

τους εγγεγραμμένους ποδολόγους, στο γραφείο του στη Λευκωσία, την ………………… 

και ώρα ……………………………………………. π.μ./μ.μ., για την ακρόαση πειθαρχικής 

κατηγορίας διατυπωθείσας εναντίον σας επί του ότι 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(εκθέσατε συντόμως το αδίκημα ή τα αδικήματα). 

 
2. Εάν επιθυμείτε να καλέσετε μάρτυρες για να δώσουν μαρτυρία ή να προσαγάγουν 

αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρέπει να προβείτε στις 

αναγκαίες διευθετήσεις για να εξασφαλίσετε την προσέλευση αυτών των μαρτύρων ή την 

προσαγωγή αυτών των αποδεικτικών στοιχείων. 

 

3. Εάν παραλείψετε να εμφανιστείτε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον 

προαναφερθέντα τόπο και χρόνο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται είτε να απαιτήσει την 

προσωπική προσέλευσή σας είτε να προχωρήσει στην ακρόαση της υπόθεσής σας στην 

απουσία σας.           

                                  ………………………………………   20……. 

                          

                                                (Υπογραφή)………………………………… 

           Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

Επίδοση Κλήσης 

 

Η κλήση επιδίδεται διά αποστολής της διά διπλοσυστημένης επιστολής στην τελευταία 

γνωστή διεύθυνση του εγγεγραμμένου ποδολόγου ή στη διεύθυνση που εμφαίνεται στο 

Μητρώο.  
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