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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στο πλαίσιο συζητήσεων στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
επαγγελματικών συμβουλίων εγγραφής και επειδή έχει τεθεί θέμα θέσπισης 
ενός κοινού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Ελένη Μαύρου υπέβαλε αίτημα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις όπως  η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής 
διεξάγει έρευνα για το πλαίσιο λειτουργίας διάφορων επαγγελματικών 
συμβουλίων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν προς διερεύνηση τα ακόλουθα ζητήματα: 
 
1. Σύσταση των συμβουλίων. 

 
2. Εκλογή ή διορισμός των μελών και του προέδρου. 

 

3. Θητεία των μελών και του προέδρου. 
 

4. Συγκρότηση απαρτίας και τρόπος λήψης αποφάσεων. 
 

5. Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο υποβολής ενστάσεων. 
 

6. Δευτεροβάθμιο συμβούλιο. 
 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη 
των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν τα εξής επαγγελματικά συμβούλια 
εγγραφής: 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών  
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων 
Κύπρου 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών  Λειτουργών Κύπρου 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών 
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• Ιατρικό Συμβούλιο 
 

• Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων  
 

Τέλος, παρατίθενται τα στοιχεία που έχουμε εντοπίσει για κάθε ερώτημα ανά 
επαγγελματικό συμβούλιο εγγραφής. 
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Ανάλυση-πόρισμα από τη μελέτη των απαντήσεων 

Για την παρούσα έρευνα μελετήθηκε η νομοθεσία δέκα (10) επαγγελματικών 

συμβουλίων εγγραφής, τα οποία έχουν συσταθεί βάσει ειδικότερων νόμων.  

Σε όλα τα συμβούλια, με εξαίρεση το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, τα 

μέλη είτε διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (μέλη που προέρχονται από 

τη δημόσια υπηρεσία) είτε εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τον οικείο 

επαγγελματικό σύλλογο (μέλη που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα) και 

στη συνέχεια διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Όσον αφορά τον πρόεδρο του συμβουλίου, ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Εκλέγεται μεταξύ των μελών του συμβουλίου εγγραφής όσον αφορά 

τέσσερα επαγγελματικά συμβούλια. Στο Συμβούλιο Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας μέσω επαρχιακών 

εκλογικών διαδικασιών των σωμάτων των εγγεγραμμένων 

κτηματομεσιτών. Το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων 

εκλέγει ως πρόεδρό του ένα από τα έξι (6) αιρετά μέλη του.   

 

• Για έξι επαγγελματικά συμβούλια ο πρόεδρος διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η διάρκεια της θητείας των συμβουλίων είναι συνήθως τριετής, εκτός από τρία 

(3) συμβούλια όπου είναι διετής. 

Ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων, στα περισσότερα συμβούλια 

εφαρμόζεται η απλή πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας 

ορίζεται ότι ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο. Στο Συμβούλιο 

Εγγραφής Κτηματομεσιτών και στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 

Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων η αποχή θεωρείται ως 

αρνητική ψήφος. Στο Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 

Ταριχευτών ο νόμος δεν προνοεί ρητά τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Στο 

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων δεν υπάρχει η πρόνοια για νικώσα ψήφο του 

προέδρου ή του προεδρεύοντος. 

Το μεγαλύτερο ζήτημα κατά την άποψή μας προκύπτει από την κατά κανόνα 

απουσία δυνατότητας έγερσης ενστάσεων κατά των αποφάσεων των 

συμβουλίων εγγραφής, καθώς και στην αντίστοιχη απουσία δευτεροβάθμιων 

συμβουλίων αρμοδίων για την κρίση αυτών των ενστάσεων. Περαιτέρω, 

σχετικά σημειώνουμε τα εξής: 

• Στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών προβλέπεται η δυνατότητα 

πριν από την έκδοση απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος να 

λάβει γνώση της σχετικής πρόθεσης του συμβουλίου και να κληθεί να 

υποβάλει τις ενστάσεις ή παραστάσεις του γραπτώς, δηλαδή κατ’ ουσία 

δεν προβλέπεται δευτεροβάθμια διαδικασία. 

 

• Στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων προβλέπεται η 

δυνατότητα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά απόφασης του 
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συμβουλίου εντός τριάντα (30) ημερών, ενώπιον του Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

• Στο Ιατρικό Συμβούλιο προβλέπεται σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης ως προς την εγγραφή η δυνατότητα άσκησης της προσφυγής 

του άρθρου 146 του συντάγματος ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, 

ή άσκησης έφεσης κατά του διατάγματος του συμβουλίου για διαγραφή 

από το μητρώο ή παύση από το επάγγελμα.  

 

• Σε όλα τα υπόλοιπα υπό αναφορά συμβούλια εγγραφής δεν 

προβλέπεται ούτε η δυνατότητα υποβολής ένστασης ούτε αντίστοιχα η 

ύπαρξη δευτεροβάθμιων συμβουλίων με αρμοδιότητα να κρίνουν αυτές 

τις ενστάσεις. 
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Απαντήσεις ανά επαγγελματικό συμβούλιο εγγραφής και ερώτημα 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
και Ελέγχου 
Εργοληπτών 
Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων 

Ο περί Εγγραφής 
και Ελέγχου 
Εργοληπτών 
Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων 
Νόμος 

Ως πρόεδρος διορίζεται πρόσωπο 
που ανήκει στη δημόσια υπηρεσία 
και είναι κάτοχος διπλώματος 
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα 
ή διπλώματος σε συναφή 
ειδίκευση. 
  
Ως αντιπρόεδρος διορίζεται μέλος 
της Νομικής Υπηρεσίας που 
υποδεικνύεται από το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
  
Ως απλά μέλη του Συμβουλίου 
διορίζονται, με εισήγηση του 
Υπουργού Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, από το 
Υπουργικό Συμβούλιο: 

• Δύο (2) πρόσωπα που 
ανήκουν στη δημόσια 
υπηρεσία, από τα οποία το 
ένα (1) είναι κάτοχος 
διπλώματος πολιτικού 
μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή 
διπλώματος σε συναφή 
ειδίκευση, και το άλλο 
κατέχει ειδικές γνώσεις 
σχετικές με την οικοδομική 
βιομηχανία, 

• Τρία (3) πρόσωπα που 
επιλέγονται μεταξύ των 
εργοληπτών από κατάλογο 
που υποδεικνύεται από 
την Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Εργολάβων 
Οικοδομών Κύπρου και τα 
οποία είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Εργοληπτών 
και 

• Δύο (2) πρόσωπα από τα 
οποία το ένα είναι κάτοχος 
διπλώματος πολιτικού 
μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή 
διπλώματος σε συναφή 
ειδίκευση και το άλλο είναι 
κάτοχος πτυχίου νομικής. 

Τριετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 
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 Πέντε (5) παρόντα 

μέλη αποτελούν 

απαρτία.  

Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με 
πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
πρόεδρος διαθέτει 
νικώσα ψήφο. Η 
αποχή θεωρείται 
αρνητική ψήφος. 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών 

Ο περί 
Κτηματομεσιτών 
Νόμος  

Ο πρόεδρος του συμβουλίου 
εκλέγεται από τους αδειούχους 
κτηματομεσίτες με διαδικασίες που 
διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις 
επαρχίες στις οποίες λειτουργούν 
επαρχιακές επιτροπές 
κτηματομεσιτών. 
 
Μέλη του συμβουλίου είναι: 

• ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών ή 
εκπρόσωπος αυτού, 

• ο Διευθυντής του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως 
ή εκπρόσωπος αυτού, 

• ο Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας ή 
εκπρόσωπος αυτού και 

• τρεις (3) αδειούχοι 
κτηματομεσίτες που 
εκλέγονται από τους 
εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο. 

Τριετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Τέσσερα (4) 

παρόντα μέλη 

αποτελούν 

απαρτία.  

Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με 
πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων 

Πριν αποφασίσει τη διαγραφή, 
ανάκληση ή διόρθωση 
οποιασδήποτε εγγραφής, καθώς 
και στην περίπτωση που πρόκειται 
να λάβει απόφαση που να 
απορρίπτει την αίτηση εγγραφής 
στο μητρώο, το συμβούλιο οφείλει 
να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση 
της πρόθεσής του στο 
επηρεαζόμενο πρόσωπο και να 
παράσχει σε αυτό την ευκαιρία να 
υποβάλει γραπτώς μέσα σε λογική 

Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 
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διαθέτει νικώσα 
ψήφο. Η αποχή 
θεωρείται αρνητική 
ψήφος. 

προθεσμία όλες τις σχετικές 
ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες 
αυτό επιθυμεί να υποβάλει στο 
συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω δικηγόρου. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Λειτουργών Κηδειών 
και Ταριχευτών 

Ο περί Ελέγχου 
των Γραφείων 
Κηδειών και 
Εγγραφής 
Λειτουργών 
Κηδειών και 
Ταριχευτών Νόμος 

Πρόεδρος του συμβουλίου 
διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών ή 
εκπρόσωπός του. 
 
Τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου 
είναι τα ακόλουθα: 

• Ένας (1) κυβερνητικός 
ιατροδικαστής που 
υποδεικνύεται από τον 
Διευθυντή Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας, ως 
αναπληρωτής πρόεδρος, 

• ο Προϊστάμενος 
Υγειονομικών Υπηρεσιών 
του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας ή 
εκπρόσωπός του, 

• ένας (1) εγγεγραμμένος 
λειτουργός κηδειών που 
ασκεί τo επάγγελμα για 
πέντε (5) τουλάχιστον 
συνεχή χρόνια και 
υποδεικνύεται από τον 
Σύλλογο Λειτουργών 
Κηδειών και Ταριχευτών και 

• ένας (1) εγγεγραμμένος 
ταριχευτής που ασκεί το 
επάγγελμα του ταριχευτή 
για πέντε (5) τουλάχιστον 
συνεχή χρόνια και 
υποδεικνύεται από τον 
Σύλλογο.  

Όλοι οι ανωτέρω διορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Τριετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Ο πρόεδρος ή ο 

αναπληρωτής 

πρόεδρος και τρία 

(3) μέλη 

αποτελούν 

απαρτία. 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 
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Δεν υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη 
στον νόμο για τον 
τρόπο λήψης 
αποφάσεων. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Ορκωτών 
Μεταφραστών 

Ο περί Εγγραφής 
και Ρύθμισης των 
Υπηρεσιών 
Ορκωτού 
Μεταφραστή 
Νόμος  

Ως πρόεδρος του συμβουλίου είναι 
ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών ή ο ασκών 
καθήκοντα αναπληρωτή αυτού. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου 
διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών ως 
ακολούθως: 

• ένας (1) λειτουργός του 
Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών, ο οποίος 
ασκεί καθήκοντα 
αντιπροέδρου, 

• ένας (1) λειτουργός του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
και 

• δύο (2) μέλη του συλλόγου 
που υποδεικνύονται στον 
Υπουργό Εσωτερικών για 
τον σκοπό αυτό, αφού 
εκλεγούν από τη γενική 
συνέλευση του συλλόγου. 

Τριετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Ο πρόεδρος ή ο 

αντιπρόεδρος συν 

δύο (2) μέλη 

αποτελούν 

απαρτία. 

Το συμβούλιο 
αποφασίζει με 
πλειοψηφία των 
παρόντων. Αν 
υπάρχει ισοψηφία 
ο προεδρεύων της 
συνεδρίας έχει 
νικώσα ψήφο. 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Κομμωτών και 
Κουρέων 

Ο περί Εγγραφής 
Κομμωτών και 
Κουρέων Νόμος. 

Εκλέγονται ως μέλη από τη Γενική 
Συνέλευση της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Κομμωτών και 
Κουρέων έξι (6) κομμωτές και/ή 

Τριετής. 
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κουρείς που ασκούν το επάγγελμα 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και 
το Συμβούλιο Εγγραφής κατά την 
πρώτη συνεδρία του εκλέγει ένα (1) 
εκ των αιρετών μελών του ως 
πρόεδρο. 
Επιπλέον, ακόμη τρία (3) μέλη του 
συμβουλίου διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ως 
ακολούθως: 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Υγείας και 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Πέντε (5) μέλη του 

συμβουλίου 

αποτελούν 

απαρτία.  

Απαραίτητη 

επίσης η 

παρουσία ενός εκ 

των εκπροσώπων 

των υπουργείων.  

Το συμβούλιο 
αποφασίζει με 
πλειοψηφία των 
παρευρισκόμενων. 
Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
προεδρεύων της 
συνεδρίας έχει 
νικώσα ψήφο. 

Προβλέπεται ιεραρχική προσφυγή 
στον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κατά απόφασης του 
Συμβουλίου Εγγραφής εντός 
τριάντα (30) ημερών. 

Ο Υπουργός 
Ενέργειας, 
Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 
εξετάζει 
ιεραρχικές 
προσφυγές.  

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Φυσιοθεραπευτών 
και 
Φυσιοθεραπευτηρίων 
Κύπρου 

Ο περί Εγγραφής 
Φυσιοθεραπευτών 
Νόμος  

Ο πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των 
μελών του συμβουλίου. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου 
διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του 
Υπουργού Υγείας ως ακολούθως: 

• Τρεις (3) εγγεγραμμένοι 
φυσιοθεραπευτές που 

Διετής. 
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κατέχουν θέση στη Δημόσια 
Υπηρεσία και 

• τέσσερις (4) ιδιώτες 
εγγεγραμμένοι 
φυσιοθεραπευτές αφού 
προηγηθεί σχετική υπόδειξή 
τους από τη γενική 
συνέλευση του Παγκύπριου 
Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών.  

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Ο πρόεδρος και 

τρία (3) μέλη ή εάν 

απουσιάζει ο 

πρόεδρος πέντε 

(5) μέλη.  

Πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε 
περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
πρόεδρος έχει 
νικώσα ψήφο. 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Επαγγελματιών 
Κοινωνικών  
Λειτουργών Κύπρου 

Ο περί Εγγραφής 
Επαγγελματιών 
Κοινωνικών 
Λειτουργών Νόμος  

Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη 
του συμβουλίου.  
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει 
ως μέλη του συμβουλίου: 

• Τρεις (3) εγγεγραμμένους 
επαγγελματίες κοινωνικούς 
λειτουργούς  που κατέχουν 
θέση στη δημόσια υπηρεσία 
και 

• Τέσσερις (4) 
εγγεγραμμένους 
επαγγελματίες κοινωνικούς 
λειτουργούς που εκλέγονται 
από τη γενική συνέλευση 
του Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Κύπρου. 

Διετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Τέσσερα (4) 

παρόντα μέλη 

αποτελούν 

απαρτία.  

Οι αποφάσεις του 
συμβουλίου 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 
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λαμβάνονται με 
απλή πλειοψηφία. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Αισθητικών 

Ο περί Εγγραφής 
Αισθητικών Νόμος 

Πρόεδρος ορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ένα (1) εκ 
των δύο (2) μελών που κατέχουν 
θέση στη δημόσια υπηρεσία. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου 
διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Υγείας ως 
ακολούθως: 

• Δύο (2) πρόσωπα που 
κατέχουν θέση στη δημόσια 
υπηρεσία εκ των οποίων το 
ένα τουλάχιστον από το 
Υπουργείο Υγείας, 

• Ένας (1) εκπρόσωπος του 
Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου και 

• έξι (6) εγγεγραμμένοι και 
αδειούχοι αισθητικοί, από 
τους οποίους οι πέντε (5) 
εκλέγονται από τη γενική 
συνέλευση του συλλόγου 
και ο έκτος είναι ο εκάστοτε 
πρόεδρος του συλλόγου. Οι 
έξι (6) αισθητικοί δεν πρέπει 
να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι 
ή διευθυντές σε σχολή 
αισθητικής ή να είναι 
μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε 
εταιρεία εμπορίας ή 
πώλησης ειδών ή 
καλλυντικών ή 
μηχανημάτων αισθητικής ή 
να έχουν οποιαδήποτε 
σχέση με τα πιο πάνω. 

Τριετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Ο πρόεδρος ή ο 
αναπληρωτής 
πρόεδρος και 
τέσσερα (4) μέλη 
αποτελούν 
απαρτία.  
 
Οι αποφάσεις του 
συμβουλίου 
λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 
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παρευρισκόμενων 
μελών. Σε 
περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
προεδρεύων της 
συνεδρίας έχει 
νικώσα ψήφο. 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Ιατρικό Συμβούλιο Ο περί Εγγραφής 
Ιατρών Νόμος 

Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από 
πρόταση του Υπουργού Υγείας 
ορίζει ως πρόεδρο ένα από τα επτά 
μέλη του συμβουλίου.  
 
Τα μέλη του συμβουλίου 
διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο μετά από πρόταση του 
Υπουργού Υγείας ως ακολούθως:  

• τρεις (3) ιατροί 
υπηρετούντες στο 
Υπουργείο Υγείας και  

• τέσσερις (4) ιδιώτες ιατροί 
που υποδεικνύονται από το 
Συμβούλιο του Ιατρικού 
Σώματος. 

Διετής. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Οποιαδήποτε 

τέσσερα (4) μέλη 

αποτελούν 

απαρτία.  

Οι αποφάσεις του 
συμβουλίου 
λαμβάνονται με 
πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση 
ισοψηφίας ο 
προεδρεύων  της 
συνεδρίασης έχει 
νικώσα ψήφο. 

Σε περίπτωση απορριπτικής 
απόφασης του Ιατρικού 
Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης 
απόφασης εντός της 
καθορισθείσας προθεσμίας, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
προσφύγει στο Διοικητικό 
Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 
146 του συντάγματος. Επίσης, έχει 
δυνατότητα άσκησης έφεσης στο 
Ανώτατο Δικαστήριο εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν του διατάγματος του 
συμβουλίου για διαγραφή από το 
μητρώο ή παύση από το 
επάγγελμα. 

 

Συμβούλιο Σύσταση Εκλογή ή διορισμός μελών και 
Προέδρου 

Θητεία μελών 
και Προέδρου 

Συμβούλιο Εγγραφής 
Ψυχολόγων 

Ο περί Εγγραφής 
Ψυχολόγων 
Νόμος 

Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη 
του συμβουλίου. 
 
Τα μέλη του συμβουλίου είναι τα 
ακόλουθα:  

• τρεις (3) εγγεγραμμένοι  
επαγγελματίες ψυχολόγοι 
που κατέχουν θέση στη 

Τριετής. 
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Δημόσια  Υπηρεσία, οι 
οποίοι διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και  

• τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι 
επαγγελματίες, οι οποίοι 
υποδεικνύονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, 
αφού εκλεγούν από τα 
συλλογικά όργανα των 
εγγεγραμμένων συλλόγων 
ψυχολογίας εφόσον οι 
σύλλογοι αυτοί έχουν μέλη 
τους τουλάχιστον ποσοστό 
δεκατρία τοις εκατό (13%) 
του συνολικού αριθμού 
όσων κατέχουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος 
και/ή πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Μητρώο 
Εγγεγραμμένων 
Ψυχολόγων, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
περίοδο εκλογής του νέου 
συμβουλίου. Κατόπιν της 
εκλογής, βάσει του νόμου το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να τους 
διορίσει. 

 Απαρτία και 
τρόπος λήψης 
αποφάσεων 

Διαδικασία και χρονικό πλαίσιο 
υποβολής ενστάσεων 

Δευτεροβάθμιο 
συμβούλιο 

 Τέσσερα (4) 

παρόντα μέλη 

αποτελούν 

απαρτία.  

Οι αποφάσεις του 
συμβουλίου 
λαμβάνονται με 
απλή πλειοψηφία. 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη. 

 

 


