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Αριθμός 4829 Τετάρτη,  14 Απριλίου 2021 271 

                            

Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 52(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2005 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

    140 του 1989 
   36(Ι) του 1998 
   76(Ι) του 2004 

 101(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους του 
1989 έως 2005 (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 
2021. 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

   

  
 

136(Ι) του 2015 
47(Ι) του 2016 
35(Ι) του 2019 
54(Ι) του 2020 

138(Ι) του 2020 
  208(I) του 2020. 

«“Φορέας” σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του περί 
της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου∙». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 6  

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 



   

του βασικού 
νόμου. 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

   

    «(α)   είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησής του 
είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη 
διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης κράτους μέλους ή κατά 
την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους 
μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙» και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης αυτού με τις ακόλουθες επιφυλάξεις: 

   

  
 
 
 
 
52(Ι) του 2021. 
 
 
 
Τρίτο  
Παράρτημα. 

«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στον Γ. Τομέα του 
Τρίτου Παραρτήματος προϋποθέσεων, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο 
πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει τουλάχιστον χίλιες (1000) ώρες 
πρακτικής άσκησης στους τρεις κύριους τομείς της φυσιοθεραπείας, ήτοι της 
μυοσκελετικής, της νευρολογικής και της καρδιοαναπνευστικής ή έχει 
αρχίσει την πρακτική του άσκηση πριν από την έναρξη της ισχύος του περί 
Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 σε 
εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο, κέντρο φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήριο 
ή κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
(δ) της παραγράφου 1 του Γ. Τομέα του Τρίτου Παραρτήματος: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι, η πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένων του 
περιεχομένου αυτής, των προσώπων που εποπτεύουν και των υποδομών 
ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, αξιολογείται και 
πιστοποιείται από το Φορέα κατά τη διάρκεια εξωτερικής αξιολόγησης του 
προγράμματος σπουδών, όπως προβλέπεται στον περί της Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο.». 

  

Τροποποίηση  
του Τρίτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του Γ. 
Τομέα - Πρακτική Άσκηση με τον ακόλουθο Γ. Τομέα - Πρακτική Άσκηση: 
 
 
 

«Γ. Τομέας  - Πρακτική άσκηση: 
 

1. Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, η οποία- 

   

  (α)  πραγματοποιείται είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου σε οποιαδήποτε από τα 
αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (δ) εγγεγραμμένα φυσιοθεραπευτήρια, 
κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή κέντρα αποκατάστασης∙  

 
(β)  είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών και διεξάγεται κατά το 

τελευταίο έτος σπουδών υπό την εποπτεία εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή, ο 
οποίος ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και εργοδοτείται 
στις εν λόγω εγκαταστάσεις∙ 

 
(γ)  καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον χιλίων (1000) ωρών, οι οποίες 

κατανέμονται ως ακολούθως: 
 

(i) Eξακόσιες (600) ώρες σε ένα ή περισσότερα  νοσηλευτήρια∙ και 
 
         (ii)  τετρακόσιες (400) ώρες σε ένα ή περισσότερα εγγεγραμμένα 

φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή   κέντρα 
αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (δ)∙ και 

 

  (δ)  αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ή βεβαίωση, τα οποία εκδίδονται από 
εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή που εργοδοτείται σε εγγεγραμμένο 
φυσιοθεραπευτήριο, κέντρο φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήριο ή κέντρο 
αποκατάστασης, στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 

   

        2. Τα αναφερόμενα  στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 1 εγγεγραμμένα 
φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα φυσιοθεραπείας, νοσηλευτήρια ή κέντρα αποκατάστασης, στα 



   

οποία έχει πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, δύναται να είναι δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου.». 

 


