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Ο περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το ‘Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

                                                                     __________  

                                        Αριθμός 17 (Ι) του 1995 

              ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΤΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

                                         ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος        Συνοπτικός  

            του 1995.                    τίτλος. 

 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική           Ερμηνεία. 

έννοια-- 

     ΄΄γυμναστής’’ σημαίνει πρόσωπο που προσφέρει εκπαίδευση ή άσκηση 

στη γυμναστική˙ 

     ‘’γυμναστική’’ σημαίνει την επιστήμη και τέχνη της σωματικής άσκησης 

και της φυσικής αγωγής˙ 

    ‘’Δημοκρατία’’ σημαίνει την Δημοκρατία της Κύπρου˙ 

    ‘’Μητρώο’’ σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 τηρούμενο Μητρώο 

εγγεγραμμένων γυμναστών˙ 

    ‘’Οργανισμός’’ σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού˙ 

    ‘’Σχολή γυμναστικής’’ σημαίνει σχολή στην οποία παρέχονται υπηρεσίες 

γυμναστικής η υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος˙ 

     ‘’Υπουργείο’’ σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού˙ 

     ‘’Υπουργός’’ σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού˙ 

   3. Το Υπουργείο καταρτίζει και τηρεί Μητρώο εγγεγραμμένων γυμναστών         Μητρώο  

στο οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε                     Γυμναστών. 

προσώπου που δικαιούται να εγγράφει δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς 

και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το Υπουργείο κρίνει αναγκαίο ή 

σκόπιμο να περιληφθούν στο Μητρώο. 

   4. –(1) Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος    Αίτηση 

Νόμου στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο συνοδευόμενη με το    εγγραφής 

καθορισμένο τέλος και με τα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της    στο Μητρώο. 

αίτησης. 

(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως το Υπουργείο προχωρεί στην 

εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό 

εγγραφής κατά τον οριζόμενο από το Υπουργείο τύπο, το οποίο αποτελεί εκ 

πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο που κατονομάζεται σ’ αυτό είναι 

εγγεγραμμένος γυμναστής. 

    5. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιήσει το   Προσόντα 

Υπουργείο ότι-   για εγγραφή 

    (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησής του   στο Μητρώο. 

είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του 

στην Κύπρο˙ 
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       (β)   κατέχει    τίτλο    ή    πτυχίο πανεπιστημίου     ή        Ανώτατης Σχολής 

               ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στη Φυσική Αγωγή ή πτυχίο της Εθνικής 

               Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής της Ελλάδας. 

              6. –(1) Ουδείς δικαιούται  να ενεργεί ως γυμναστής     ή να   προβάλλει τον 

εαυτό του ως γυμναστή, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος γυμναστής  δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

   (2)  Πρόσωπο που παραβαίνει  τις διατάξεις του εδαφίου  (1)  του  παρόντος 

Άρθρου  είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση  καταδίκης αυτού 

σε φυλάκιση ενός έτους η σε χρηματική ποινή πεντακοσίων λιρών η και στις 

δύο ποινές. 

    7.-(1) Καμιά Σχολή Γυμναστικής δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός αν 

απασχολούνται σ’ αυτή εγγεγραμμένοι γυμναστές, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του παρόντος Νόμου. 

   (2)  Ο αριθμός των γυμναστών, οι όροι λειτουργίας και οι όροι έκδοσης 

άδειας λειτουργίας των Σχολών Γυμναστικής θα ρυθμίζονται από τον 

Οργανισμό, βάσει Κανονισμών που θα εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα ή 

άλλο νόμο. 

   8.   Οποιοσδήποτε λειτουργεί γυμναστήριο κατά παράβαση των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση 

καταδίκης αυτού σε φυλάκιση ενός έτους ή σε χρηματική ποινή πεντακοσίων 

λιρών ή και στις δύο ποινές. 

   9.-(1) Το υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

                 (2)   Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι 

Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού μπορούν να προβλέψουν για τα 

ακόλουθα θέματα: 

     (α) Τον τύπο και τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφή 

           γυμναστών 

    (β) τον τύπο των Μητρώων˙ 

    (γ) τα τέλη εγγραφής και εκδόσεων πιστοποιητικών 

    (δ) τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος, το οποίο δυνάμει του˙ 

         παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

                (3) Κανονισμοί που γίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο 60 ημερών από αυτή την 

κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή 

δεν ακυρώσει στο σύνολό τους ή εν μέρει τους Κανονισμούς που 

κατατέθηκαν, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε 

ισχύ από της δημοσιεύσεως τους. Σε περίπτωση τροποποιήσεως αυτών στο 

σύνολο τους ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί 

δημοσιεύονται στην Επίσημε Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως θα έχουν τροποποιηθεί 

και τίθενται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως αυτής. 
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10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


