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Ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 62 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών 
Νόμος του 1991. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο που ορίζεται με βάση το άρθρο 3' 
«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγραφής Χειροπρακτών που 

προβλέπεται από το άρθρο 4* 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας· 
«χειροπράκτης» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη 

χειροπρακτική· 
«χειροπρακτική» σημαίνει τη θεραπευτική μέθοδο η οποία με τη 

χειροπρακτική επανατοποθέτηση και ανάταξη της σπονδυλικής 
στήλης και των άλλων αρθρώσεων του ανθρώπινου σώματος και 
χωρίς χρήση φαρμάκων ή χειρουργική επέμβαση ασχολείται με την 
αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας και περιλαμβάνει, αν οι 
σχετικοί Κανονισμοί το καθορίσουν, τη χρήση αναλυτικών οργάνων 
και την εφαρμογή θεραπειών και διαγνωστικών διαδικασιών 

«χειροπρακτική επανατοποθέτηση και ανάταξη» σημαίνει την επι
στημονικά κατάλληλη διαδικασία, δύναμη ή ώθηση επί της σπονδυ
λικής στήλης και των άλλων αρθρώσεων του ανθρώπινου σώματος, 
ιδίως με τη μετακίνηση τμημάτων τους με το χέρι ή με μηχανική 
μέθοδο. 

3. Ο Υπουργός ορίζει, με γνωστοποίηση του δημοσιευμένη στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί 
στο Υπουργείο Υγείας ως Έφορο, για να ασκεί τις εξουσίες και να 
εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο. 

4.—(1) Ο Έφορος έχει καθήκον να καταρτίσει, μέσα σε έξι μήνες 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ακολούθως να 
τηρεί Μητρώο Εγγραφής Χειροπρακτών. 

(2) Στο Μητρώο εγγράφεται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα 
κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ* αυτό και οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία τα οποία ο ' Εφορος κρίνει αναγκαίο να εγγραφούν. 

(3) Ο Έφορος ενημερώνει το Μητρώο και επιφέρει σ' αυτό τις 
αναγκαίες αλλαγές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα που είναι εγγε
γραμμένα σ* αυτό. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Ορισμός 
Εφόρου. 

Μητρώο. 
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Πιστοποιητικό 
εγγραφής. 

Προσόντα 
που απαι

τούνται 
για την 
εγγραφή στο 
Μητρώο. 

Όροι 
άσκησης 
χειρο
πρακτικής. 

Εξαίρεση. 

Λανθασμένες 
καταχωρήσεις. 

Δόλιες 
καταχωρήσεις. 

Αίτηση 
εγγραφής 
στο Μητρώο. 

Ετήσια 
άδεια. 

5. Ο Έφορος χορηγεί σε κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο 
στο Μητρώο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένος χειροπράκτης και 
το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη του περι
εχομένου του. 

6. Κάθε πρόσωπο δικαιούται, αφού καταβάλει τα καθορισμένα δικαιώ
ματα, να εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιήσει τον Έφορο ότι: 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας* 
(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του* 
(γ) είναι καλού χαρακτήρα και 
(δ) έχει πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό χειροπράκτη που χορη

γήθηκε από οποιαδήποτε σχολή που αναγνωρίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

7. Μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε δικαιούται να ασκεί τη χειρο
πρακτική, εκτός αν: 

(α) Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και 
(β) κατέχει ετήσια άδεια σε ισχύ. 

8. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν απαγορεύει την άσκηση 
οποιουδήποτε επαγγέλματος από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο το 
ασκεί δυνάμει οποιουδήποτε νόμου. 

9. Ο Έφορος μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει από το 
Μητρώο κάθε καταχώρηση η οποία αποδεικνύεται, προς ικανοποίηση 
του, λανθασμένη ή αναληθής. 

10. Αν αποδειχθεί προς ικανοποίηση του Εφόρου ότι οποιοδήποτε 
πρόσωπο εξασφάλισε την εγγραφή του στο Μητρώο με δόλιες ή ψευδείς 
παραστάσεις ή δηλώσεις, ο Έφορος θα διαγράφει το όνομα του 
προσώπου αυτού από το Μητρώο. 

11. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο 
οφείλει να υποβάλει αίτηση στον Έφορο συνοδευμένη από τα στοιχεία 
τα οποία τυχόν απαιτεί ο Έφορος και από το καθορισμένο τέλος. 

12.—(1) Κανένας εγγεγραμμένος χειροπράκτης δε δικαιούται να ασκεί 
τη χειροπρακτική, αν δεν έχει χορηγηθεί ο' αυτόν ετήσια άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και αφού 
καταβληθούν τα καθορισμένα δικαιώματα. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται αναφορικά με εγγεγραμμένο χειρο
πράκτη που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία. 

(3) Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου εκδόθηκε. 

(4) Κάθε εγγεγραμμένος χειροπράκτης ο οποίος ασκεί τη χειρο
πρακτική, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που ισχύει κατά το 
χρόνο της άσκησης της χειροπρακτικής, είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες. 

(5) Κάθε εγγεγραμμένος χειροπράκτης ο οποίος ασκεί τη χειρο
πρακτική, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που ισχύει κατά το 
χρόνο της άσκησης της χειροπρακτικής: 

(α) Κωλύεται να εγείρει ή να συνεχίσει αγωγή για είσπραξη 
δικαιώματος, αμοιβής, εξόδων ή δαπανών σε σχέση με οποια
δήποτε υπηρεσία ή συμβουλή την οποία παρέσχε υπό την 
ιδιότητα του ως χειροπράκτη
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(β) επιστρέφει οποιαδήποτε δικαιώματα, αμοιβή, έξοδα ή δαπάνες 

τις οποίες εισέπραξε, στο πρόσωπο από το οποίο τις έχει 
εισπράξει. 

13. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12, το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της χειρο
πρακτικής, για όση περίοδο και με τους όρους που επιβάλλει, σε 
πρόσωπο που επισκέπτεται τη Δημοκρατία, ύστερα από πρόσκληση ή 
αίτηση του Υπουργού, με την ειδικότητα του ως χειροπράκτη. 

14.—(1) Αν εγγεγραμμένος χειροπράκτης καταδικαστεί για ποινικό 
αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Εφόρου, ενέχει ηθική αισχρότητα 
ή αν ύστερα από έρευνα που διεξάγει ο Έφορος βρεθεί ένοχος 
επονείδιστης, ανέντιμης ή ασυμβίβαστης με το επάγγελμα του χειρο
πράκτη διαγωγής, ο Έφορος μπορεί— 

(α) Να διαγράψει το όνομα του από το Μητρώο· 
(β) να αναστείλει μέχρι ένα χρόνο την άδεια άσκησης του επαγ

γέλματος του χειροπράκτη· 
(γ) να διατάξει το χειροπράκτη να καταβάλει υπό μορφή προστίμου 

ποσό μέχρι πεντακόσιες λίρες· 
(δ) να επιπλήξει το χειροπράκτη. 

(2) Η έναρξη της διαδικασίας για επιβολή των ποινών που ανα
φέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να γίνει— 

(α) Από τον Έφορο αυτεπάγγελτα

(β) με αίτηση, και ύστερα από άδεια τόυ Εφόρου, οποιουδήποτε 
προσώπου που έχει παράπονο από τη διαγωγή του 
χειροπράκτη. 

(3) Ο Έφορος κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει τις ίδιες εξουσίες 
που έχει δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας και διεξάγει την έρευνα 
κατά τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο προς τον τρόπο που διεξάγεται 
η διαδικασία ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου. 

(4) Η απόφαση του Εφόρου κατά την άσκηση της πειθαρχικής του 
δικαιοδοσίας λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου που ασκεί συνοπτική 
διαδικασία και εκτελείται με τον τρόπο που εκτελούνται τα διατάγματα 
του εν λόγω δικαστηρίου. 

(5) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος του χειροπράκτη από το 
Μητρώο ο Έφορος δύναται, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερόμενου προσώπου, να επανεγγράψει το όνομα του εν λόγω 
προσώπου στο Μητρώο, αφού καταβληθεί το τέλος εγγραφής. 

15. Κάθε πρόσωπο το οποίο— 
(α) Προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ιδίου 

ή άλλου προσώπου στο Μητρώο με δόλιες ή ψευδείς 
παραστάσεις, 

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παριστάνει τον εγγεγραμμένο χειρο

πράκτη ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτη

ριστικό ή οτιδήποτε με το οποίο συνάγεται αυτό, 
(γ) ασκεί τη χειροπρακτική κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, 
(δ) ενώ είναι εγγεγραμμένος χειροπράκτης, ασκεί τη χειροπρακτική 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που του απαγορεύτηκε η άσκηση 
της, 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

Άσκηση 
χειρο
πρακτικής 
με άδεια του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Πειθαρχικά 
αδικήματα. 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποινές. 
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Κανονισμοί. 16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για 
τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 
χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανο
νισμοί που εκδίδονται μπορεί— 

(α) Να ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του χειροπράκτη· 
(β) να καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα 

Νόμο· 
(γ) να προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της 

χειροπρακτικής· 
(δ) να καθορίζουν τους όρους κάτω από του οποίους θα επιτρέπεται 

σε χειροπράκτη η χρήση αναλυτικών οργάνων και η εφαρμογή 
θεραπειών και διαγνωστικών διαδικασιών. 

Έναρξη της 17. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το 
ισχύος του Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
παρόντος r ,_ . 
Νόμου. Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


