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Ν. 33(I)/2008

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4166, 13.6.2008

Ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 33(I) του 2008
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόµος του 2008.
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερµηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο -

983349025

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής» σηµαίνει φυσικό ιατρικής που είναι εγγεγραµµένος στο
Μητρώο·
«Έφορος» σηµαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συµβαλλόµενο
µέρος στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία·
668769478

«Μητρώο» σηµαίνει το Μητρώο φυσικών ιατρικής που τηρείται δυνάµει του άρθρου 6·
«Σύλλογος» σηµαίνει το Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου που ιδρύεται δυνάµει του
άρθρου 18·
«Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής που ιδρύεται δυνάµει
του άρθρου 3·
«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·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας.

267232239

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συµβούλιο.

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου καθιδρύεται Συµβούλιο Εγγραφής Φυσικών
Ιατρικής, το οποίο είναι αρµόδιο για την εγγραφή φυσικών ιατρικής, καθώς και για τη
χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του φυσικού ιατρικής και οποιεσδήποτε
άλλες εξουσίες και αρµοδιότητες χορηγούνται σ’ αυτό δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.
(2) Το Συµβούλιο, εξαιρουµένης της πρώτης συγκρότησης, αποτελείται από τα ακόλουθα
πρόσωπα:
(α) Τρεις εγγεγραµµένους φυσικούς ιατρικής που κατέχουν θέση στη δηµόσια
υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον προέρχονται από το
Υπουργείο Υγείας,
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(β) ένα εγγεγραµµένο φυσικό ιατρικής, εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής
Κύπρου, και
(γ) τρεις εγγεγραµµένους φυσικούς ιατρικής, οι οποίοι ασκούν την εργασία του
φυσικού ιατρικής για πέντε τουλάχιστον χρόνια και υποδεικνύονται από το Σύλλογο.
(3) Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από
πρόταση του Υπουργού για περίοδο τριών ετών.
(4) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συµβουλίου εκλέγονται από τα µέλη
του Συµβουλίου.
178870618

(5) Τα µέλη του Συµβουλίου, τα οποία δεν ανήκουν στη δηµόσια υπηρεσία της
∆ηµοκρατίας, µπορεί να παραιτηθούν από τη θέση τους µε την υποβολή γραπτής
παραίτησης προς τον Υπουργό.
(6) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και µεριµνά για την
τήρηση των πρακτικών.
(β) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συµβουλίου µετά από αίτηση
τριών µελών του.
(γ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος προεδρεύει της
συνεδρίας.
(7) Ο Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος και τέσσερα άλλα µέλη αποτελούν απαρτία.
612722277

(8) Το Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας κατέχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου ή άλλου µέλους του
Συµβουλίου, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, εφόσον τηρείται η προβλεπόµενη από το
εδάφιο (2) σύνθεση 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.
(10) Το Συµβούλιο ρυθµίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η
οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.
(11) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συµβουλίου δεν επηρεάζεται από
τη χηρεία θέσης µέλους του, εφόσον ο αριθµός των µελών τα οποία έχουν εναποµείνει δεν
είναι µικρότερος των πέντε.
93821108

∆ιορισµός Εφόρου.

4. Το Υπουργικό Συµβούλιο ορίζει τον Έφορο µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου.

Πρώτη συγκρότηση
του Συµβουλίου.

5.-(1) Το Συµβούλιο συγκροτείται µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόµου.
(2) 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 των
προσώπων που ασκούν το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής για πέντε τουλάχιστο χρόνια:
Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται µε βάση το παρόν εδάφιο κατέχουν το αξίωµά
τους, µέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισµός των προσώπων που υποδεικνύονται από
το Σύλλογο.
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Μητρώο Φυσικών
Ιατρικής.

6.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον, όπως εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόµου, καταρτίσει και µετέπειτα να τηρεί Μητρώο Φυσικών
Ιατρικής, στο οποίο γράφονται το όνοµα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου
που δικαιούται να εγγραφεί σ’ αυτό µαζί µε άλλα στοιχεία, τα οποία το Συµβούλιο κρίνει
αναγκαία.
740063190

(2) Ο Έφορος τηρεί ενηµερωµένο το Μητρώο και διενεργεί σ’ αυτό τις αναγκαίες
µεταβολές αναφορικά µε τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των
προσώπων που είναι εγγεγραµµένα σ’ αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο το όνοµα κάθε
προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνοµα
διαγράφηκε από το Μητρώο µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Αντίγραφο του Μητρώου, όπως αυτό ενηµερώθηκε, δηµοσιεύεται έχοντας την
υπογραφή του Εφόρου, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατά το Φεβρουάριο
κάθε χρόνου.
Προσόντα για
εγγραφή.

7.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο µε την καταβολή του
καθορισµένου δικαιώµατος, αν ικανοποιεί το Συµβούλιο ότι (α) Είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους ή σύζυγος πολίτη της
∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους και έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία·
220221221

(β) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από µέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·
(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας·

(δ) κατέχει πανεπιστηµιακό δίπλωµα, τίτλο ή πτυχίο φυσικού ιατρικής που
αναγνωρίσθηκε ως ισότιµο και αντίστοιχο από το Κυπριακό Συµβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών· ή
(ε) παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ασκεί
το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου.

31(Ι) του 2008.

(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 Αναγνώρισης των
Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµο.
460594296

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός
µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε εισήγηση του Συµβουλίου, να επιτρέψει την
εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας
ή κράτους µέλους ή σύζυγος πολίτη της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους, κατέχει τα
υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός
καθορίζει σε κάθε περίπτωση.
∆ιαδικασία
Εγγραφής.

8.-(1) Οποιοσδήποτε επιθυµεί να εγγραφεί στο Μητρώο, υποβάλλει αίτηση προς το
Συµβούλιο µέσω του Εφόρου στον καθορισµένο τύπο.
(2) Το Συµβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά σε
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την υποβολή της.
(3) 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 σ’ αυτόν
πιστοποιητικό εγγραφής, σύµφωνα µε τον καθορισµένο τύπο.
884433567

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συµβούλιο συντάσσει αιτιολογηµένη
απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει
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επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συµβουλίου τις παραστάσεις
του, εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απορριπτικής
απόφασης σε αυτόν. Το Συµβούλιο εκδίδει την αιτιολογηµένη απόφασή του εντός ενός
µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής των παραστάσεων.
(5) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συµβουλίου ή παράλειψης έκδοσης
απόφασης εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόµενος
δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου 146 του
Συντάγµατος.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση
επαγγέλµατος.

9.-(1) Κανένα πρόσωπο, µετά από πάροδο δώδεκα µηνών από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου, δεν µπορεί (α) Να ασκεί εργασία φυσικού ιατρικής ή να προβάλλει τον εαυτό του ως φυσικό
ιατρικής·
615540266

(β) να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε όνοµα, επωνυµία ή τίτλο, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι λέξεις φυσικός ιατρικής ή παρόµοιες ή παρεµφερείς λέξεις·
(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιανδήποτε αµοιβή για υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν µε την ιδιότητα του ως φυσικού ιατρικής,
εκτός αν είναι εγγεγραµµένος ως φυσικός ιατρικής και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της
αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του φυσικού ιατρικής.
(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι
ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν ξεπερνά το ποσό των
οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) ή και στις δύο ποινές
µαζί.
Άδεια άσκησης
επαγγέλµατος.

101846635

10.-(1) Κανένας εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής δεν µπορεί να ασκεί το επάγγελµα του
φυσικού ιατρικής, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συµβούλιο ετήσια άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στον καθορισµένο τύπο και µε την καταβολή της καθορισµένης συνδροµής.
(2) Κανένας φυσικός ιατρικής δεν µπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,
εκτός αν έχει καταβάλει τη συνδροµή του στο Συµβούλιο για το έτος που εκδίδεται η
σχετική άδεια.
(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ηµέρα του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους:
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί να παρατείνει την εγγραφή µέχρι ένα µήνα από την 31η
∆εκεµβρίου κάθε έτους.
(4) Κάθε εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα του φυσικού
ιατρικής, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας η οποία ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης
της φυσικής ιατρικής είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30).
541548132

Άσκηση του
επαγγέλµατος του
φυσικού ιατρικής
µετά από άδεια του
Συµβουλίου.

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο µπορεί να επιτρέψει
την άσκηση του επαγγέλµατος του φυσικού ιατρικής σε πρόσωπο που επισκέπτεται τη
∆ηµοκρατία για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών µε την ιδιότητά του ως φυσικός
ιατρικής, για τόση περίοδο και µε τους όρους που το Συµβούλιο επιβάλλει.

Παροχή υπηρεσιών
από πολίτες κρατών
µελών.

12.-(1) Φυσικός ιατρικής, πολίτης κράτους µέλους ο οποίος είναι εγκατεστηµένος και
ασκεί το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής σε άλλο κράτος µέλος, εκτός της ∆ηµοκρατίας,
δύναται να παρέχει υπηρεσίες φυσικού ιατρικής προσωρινά στη ∆ηµοκρατία, χωρίς την
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υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 10 και χωρίς την υποχρέωση
εγγραφής στο Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.
(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 φυσικού ιατρικής στο
κράτος αυτό.
(3) Το Συµβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι φυσικοί ιατρικής που παρέχουν
υπηρεσίες δυνάµει του εδαφίου (1).
714081823

(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), φυσικός ιατρικής, ο οποίος παρέχει
υπηρεσίες δυνάµει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του Νόµου.
ΜΕΡΟΣ IV – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό
Συµβούλιο.

13.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συµβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε
εγγεγραµµένους φυσικούς ιατρικής.
(2) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τους ακόλουθους:
(α) ∆ύο νοµικούς λειτουργούς που ορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
(β) τρεις εγγεγραµµένους φυσικούς ιατρικής που ασκούν το επάγγελµα του φυσικού
ιατρικής πάνω από δέκα χρόνια και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου
Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.
159066200

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ο νοµικός λειτουργός που ορίζεται γι΄
αυτό από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή
προσωρινού κωλύµατός του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος των νοµικών
λειτουργών.
(4) Η θητεία των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής.
(5) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή το µέλος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου
και δύο άλλα µέλη αυτού αποτελούν απαρτία.
(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία, σε
περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
Πειθαρχική δίωξη.

623856723

14. Εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον
του:

(α) Εάν καταδικαστεί από ∆ικαστήριο για αδίκηµα που περιλαµβάνει έλλειψη τιµιότητας ή
ηθική αισχρότητα·
(β) εάν, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συµβουλίου παρουσίασε, κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός του, διαγωγή ασυµβίβαστη µε το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής· και
(γ) εάν παραβεί τις επιβαλλόµενες υποχρεώσεις από τον παρόντα Νόµο ή τους
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
Πειθαρχική έρευνα.

15.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραµµένου φυσικού ιατρικής γίνεται στο
Συµβούλιο.
767754197

(2) Αν καταγγελθεί στο Συµβούλιο ότι εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής είναι δυνατό να
έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκηµα, το Συµβούλιο ορίζει µέλος του Συµβουλίου (που στο
παρόν άρθρο αναφέρεται ως «ο ερευνών λειτουργός»), για να διεξάγει έρευνα.
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(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο, στα πλαίσια δε της
διεξαγωγής της έρευνας, έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε µάρτυρες ή να πάρει
εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.
(4) Εγγεγραµµένος φυσικός ιατρικής που έχει καταγγελθεί δικαιούται να γνωρίζει την
υπόθεση εναντίον του και έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού πάρει αντίγραφα των
καταθέσεων και των µαρτυριών.
(5) Μετά τη συµπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του
στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο µπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική
κατηγορία κατά του φυσικού ιατρικής που έχει καταγγελθεί. Σε περίπτωση καταφατικής
απόφασης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέµπει την υπόθεση στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Πειθαρχική
διαδικασία.

908754646

16.-(1) Μέσα σε δύο εβδοµάδες από την ηµεροµηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, καλεί ενώπιόν του τον φυσικό ιατρικής που έχει
καταγγελθεί και ορίζει ηµέρα και ώρα ακρόασης.
(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συµβούλιο διεξάγεται, τηρουµένων των
αναλογιών, µε τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που
εκδικάζεται συνοπτικά:
Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε µαρτυρία,
έστω και αν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.
(3) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει εξουσία να (α) Καλεί µάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους καθώς και την προσέλευση του
καταγγελθέντος σύµφωνα µε τη διαδικασία του τηρείται σε συνοπτικές δίκες.
205174684

(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται µε την κατηγορία.
(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και
υπογράφεται από τον Πρόεδρό του.
Πειθαρχικές ποινές.

17. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, αν βρει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, µπορεί να
επιβάλει σ΄ αυτό µια από τις ακόλουθες ποινές:
(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη.
845150411

(β) καταβολή χρηµατικού ποσού µε µορφή προστίµου που δεν υπερβαίνει το ποσό των
οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30).
(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του φυσικού ιατρικής για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.
(δ) διαγραφή του ονόµατός του από το Μητρώο.
ΜΕΡΟΣ V – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σύλλογος Φυσικών
Ιατρικής Κύπρου.

18. Ιδρύεται Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου, που αποτελείται από όλους
ανεξαιρέτως τους εγγεγραµµένους φυσικούς ιατρικής που ασκούν το επάγγελµά τους στη
∆ηµοκρατία, εξαιρουµένων των φυσικών ιατρικής που βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία για
παροχή υπηρεσιών.
275015711

Τακτική γενική
συνέλευση
Συλλόγου.

19.-(1) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας, µέσα έξι µήνες από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου, και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα
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από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των
εγγεγραµµένων φυσικών ιατρικής που ασκούν το επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, σε χρόνο
και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.
(2) Σχετικά µε τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποστέλλεται σε όλα
τα πρόσωπα, που δικαιούνται να παραστούν σ΄ αυτή και να ψηφίσουν, πρόσκληση η οποία
αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται
όχι νωρίτερα από τις δεκατέσσερις ηµέρες και όχι αργότερα από τις οκτώ ηµέρες από την
ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης:
Νοείται ότι, αντί της αποστολής προκλήσεως, που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει
δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες πρωινές εφηµερίδες.
(3) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς
του, µέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνελεύσεως, πενήντα
δε τοις εκατό των εγγεγραµµένων φυσικών ιατρικής που παρίστανται, συνιστούν απαρτία:
Νοείται ότι, αν µέσα σε µισή ώρα από την καθορισµένη δεν έχει σχηµατιστεί απαρτία, η
συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας και στον ίδιο
τόπο, οπότε όσοι φυσικοί ιατρικής παρίστανται συνιστούν απαρτία.
123542368

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέµατα λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων και
ψηφιζόντων φυσικών ιατρικής, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνέλευσης
αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(5) Η τακτική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει µεταξύ άλλων στην εκλογή:
(α)

Επτά εγγεγραµµένων φυσικών ιατρικής οι οποίοι αποτελούν το Συµβούλιο του
Συλλόγου.

(β)

τριών εγγεγραµµένων φυσικών ιατρικής, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο
Συµβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται µε οποιοδήποτε τρόπο θέση µέλους του
Συµβουλίου, το οποίο υποδεικνύεται δυνάµει της παραγράφου (β), το Συµβούλιο του
Συλλόγου υποβάλλει προς το Υπουργικό Συµβούλιο για διορισµό στην κενωθείσα θέση
άλλο εγγεγραµµένο φυσικό ιατρικής, ο οποίος θα κατέχει τη θέση µέχρι τη λήξη της
θητείας του µέλους, στη θέση του οποίου διορίστηκε.
601094722

∆ιαδικασία και
λήψη αποφάσεων
από το Συµβούλιο
του Συλλόγου.

20.-(1) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το Συµβούλιο του Συλλόγου εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο , τον
Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Ταµία του.
(3) Πέντε µέλη του Συµβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.
(4) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου του Συλλόγου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων και ψηφιζόντων µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της
συνεδρίασης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
786540687

(5) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση µετά από έγγραφη αίτηση τριών
τουλάχιστον µελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδριάσεως, 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.
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(6) Το Συµβούλιο του Συλλόγου ρυθµίζει µε κανονισµούς τη λειτουργία του και τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.
Έκτακτη γενική
συνέλευση.

21.-(1) Το Συµβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου
όποτε το κρίνει σκόπιµο ή υποχρεωτικό µε την έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου των
µελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο των είκοσι µελών.
(2) Αν το Συµβούλιο του Συλλόγου µέσα σε τριάντα ηµέρες από την υποβολή της αίτησης
αυτών δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, είκοσι φυσικοί ιατρικής
από όσους υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.
(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την
υπέβαλαν.
313393712

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), εκτός από την επιφύλαξή τους, και του εδαφίου
(4) του άρθρου 19 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση
η οποία συγκαλείται δυνάµει του παρόντος άρθρου.
(5) Αν µέσα σε µισή ώρα από την καθορισµένη δεν σχηµατιστεί απαρτία, η έκτακτη
γενική συνέλευση διαλύεται.
Συνδροµή στο
Σύλλογο.

22.-(1) Το Συµβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους εγγεγραµµένους φυσικούς
ιατρικής 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 Συµβούλιο του Συλλόγου.
670761883

(3) Κανένας φυσικός ιατρικής δε δικαιούται να προσέλθει δε οποιαδήποτε συνέλευση του
Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή να είναι
υποψήφιος για εκλογή στο Συµβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουµένως
τη δυνάµει του παρόντος Νόµου πληρωτέα συνδροµή.
Εξουσίες του
Συµβουλίου του
Συλλόγου.

23. Το Συµβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέµατα που άπτονται του επαγγέλµατος
του φυσικού ιατρικής και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θα θεωρούσε σκόπιµο
και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες –
(α)

Να προωθεί και 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 της φυσικής ιατρικής
στη ∆ηµοκρατία.
222375631

(δ)

να επιλαµβάνεται θεµάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις
επί της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελµα του φυσικού
ιατρικής.

(ε)

ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
ΜΕΡΟΣ VI – ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

∆όλιες ή
λανθασµένες
καταχωρήσεις.

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία κατά την κρίση του Συµβουλίου
αποδεικνύεται ότι έγινε µε δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε
καταχώρηση, που αποδεικνύεται ως λανθασµένη, διορθώνεται:
383879601

Νοείται ότι, πρέπει να σηµειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.
Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
Ποινικά αδικήµατα
και ποινές.

25. Οποιοδήποτε πρόσωπο (α)

Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την
εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β)

παρουσιάζεται σκόπιµα µε ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραµµένος φυσικός
ιατρικής ή αποπειράται να χρησιµοποιήσει ή χρησιµοποιεί οποιοδήποτε τίτλο,
όνοµα χαρακτηριστικό ή προσθήκη µε την οποία αυτό συνάγεται·

(γ)

ασκεί το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής παραβαίνοντας τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου·
387832045

(δ)

ασκεί το επάγγελµα του φυσικού ιατρικής, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του
επαγγέλµατος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα
τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) ή και στις δύο ποινές µαζί.
Έκδοση
Κανονισµών.

26.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο µε βάση τον
παρόντα Νόµο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισµό και για την καλύτερη εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισµοί που
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να-

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου.

98081648

(α)

ρυθµίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλµατος του φυσικού ιατρικής·

(β)

καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόµο·

(γ)

προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλµατος του
φυσικού ιατρικής στη ∆ηµοκρατία.

27. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
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