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62(Ι)/2012
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2004
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Χειροπρακτών

62 του 1991 Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμους του 1991 μέχρι 2004 (που στο εξής θα
57(Ι) του 1996 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
40(Ι) του 2004. Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόμοι
του 1991 μέχρι 2012.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην

άρθρου 2 του

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των

βασικού νόμου.

ορισμών τους:
«“εγγεγραμμένος

χειροπράκτης”

σημαίνει

χειροπράκτη που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο.
“ιατρικά αρχεία” σημαίνει τα ιατρικά αρχεία, όπως
1(I) του 2005. ερμηνεύονται
Κατοχύρωσης

στο
και

άρθρο
της

2

του

περί

Προστασίας

της
των

Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004.
“Μητρώο

Εγγραφής

Κέντρων

Χειροπρακτικής”

σημαίνει το μητρώο που τηρείται δυνάμει του
άρθρου 4Α.
“Πρόεδρος” σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου.
“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής
Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής, που
καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3Α.
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“Σύλλογος” σημαίνει το Σύλλογο Εγγεγραμμένων
Χειροπρακτών Κύπρου, που καθιδρύεται δυνάμει
του άρθρου 15Α.».
Τροποποίηση του

3.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 3 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 3Α και 3Β:

την προσθήκη
νέων άρθρων.
«Συμβούλιο.

3Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Χειροπρακτών
και

Κέντρων

Χειροπρακτικής,

το

οποίο

είναι

αρμόδιο για την εγγραφή χειροπρακτών, καθώς και
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρων
χειροπρακτικής, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες
εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα
πρόσωπα:
(α) Δύο (2) πρόσωπα που κατέχουν θέση
στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας,
εκ των οποίων το ένα (1) προέρχεται από
το Υπουργείο Υγείας. και
(β) τρεις (3) εγγεγραμμένους χειροπράκτες
που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και
υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση
του Συλλόγου Χειροπρακτών Κύπρου.
(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του
Υπουργού για περίοδο τριών (3) ετών:
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Νοείται

ότι

το

Υπουργικό

Συμβούλιο

με

αιτιολογημένη απόφασή του δύναται οποτεδήποτε
να τερματίσει τον διορισμό οποιουδήποτε μέλους
του Συμβουλίου, αν υπάρχει σοβαρός προς τούτο
λόγος.
(4) Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δύναται
οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του,
υποβάλλοντας

έγγραφη

παραίτηση

προς

τον

Υπουργό.
(5) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν τον
Πρόεδρο

και

τον

αναπληρωτή

πρόεδρο

του

Συμβουλίου.
(6) Ο Πρόεδρος (α) συγκαλεί συνεδρίαση του Συμβουλίου
τουλάχιστον íα
μ

φορά

το

χρόνο

ή

υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3)
μελών του Συμβουλίου. και
(β) καθορίζει την ημερήσια διάταξη, στην
οποία υποχρεούται να συμπεριλάβει κάθε
σχετικό θέμα του οποίου την εγγραφή
ζητά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου.
(7) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από
συνεδρίαση του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου
ασκεί ο αναπληρωτής πρόεδρος.
(8) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος και
άλλα δύο (2) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν
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απαρτία.
(9) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου περιορίζονται
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
(10) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία
των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της
συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(11) Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δυνατό
να έχει από την έκβαση ενός υπό συζήτηση
θέματος οποιοδήποτε προσωπικό άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον, οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο και
στα μέλη του Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της
συνεδρίας, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου δε
αποφασίζουν σχετικά με την εξαίρεση του μέλους
αυτού από τη συζήτηση του θέματος αυτού.
(12) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του
Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται,
τηρουμένης της προβλεπόμενης από το εδάφιο (2)
σύνθεσης

του

Συμβουλίου,

να

διορίσει

άλλο

πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος του
Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο
χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.
(13)

Το

Συμβούλιο

δύναται

να

ενεργεί

ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε
θέσης και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή
εργασίας δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης
μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία
έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τριών
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(3).
(14) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των
διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει το ίδιο
τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία
που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

Ίδρυση Ταμείου

3Β.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο

Συμβουλίου.

Συμβουλίου” το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη και τη
γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο
λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς
που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το
Συμβούλιο.
(2) Οι πόροι του Συμβουλίου προέρχονται από
τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου.».

Τροποποίηση του

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 4 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 4Α:

την προσθήκη
νέου άρθρου.
«Μητρώο

4Α.-(1) Ο Έφορος, εντός έξι (6) μηνών από την

Εγγραφής Κέντρων ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Χειροπρακτικής.

Νόμου, καταρτίζει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο

62 (I)του 2012. Εγγραφής Κέντρων Χειροπρακτικής στο οποίο
καταχωρίζονται τα κέντρα χειροπρακτικής στα οποία
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας με βάση τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.
(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο
Εγγραφής Κέντρων Χειροπρακτικής και διενεργεί σε
αυτό τις αναγκαίες μεταβολές.».
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Τροποποίηση του

5.

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

άρθρου 5 του

από αυτό των λέξεων «Ο Έφορος» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Το

βασικού νόμου.

Συμβούλιο».

Τροποποίηση του

6.

Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 6 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1)
και την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τον Έφορο»
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «το Συμβούλιο».

(β)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1)
αυτού, όπως αυτό έχει αριθμηθεί ως ανωτέρω, της φράσης «που
χορηγήθηκε από οποιαδήποτε σχολή που αναγνωρίζεται από το
ΚΥΣΑΤΣ»

(πρώτη

μέχρι

τρίτη

γραμμή)

με

τη

φράση

«αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησής του και το ΚΥΣΑΤΣ».
και
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως αυτό
έχει αριθμηθεί ως ανωτέρω, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Στην περίπτωση αιτήσεων για εγγραφή στο
Μητρώο από πολίτες κρατών μελών, ο παρών
Νόμος εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων
31(Ι) του 2008. του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών
Προσόντων Νόμου του 2008.».

Αντικατάσταση του

7.

Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο

άρθρου 6Α του

άρθρο 6A:

βασικού νόμου.
«Κέντρα

6Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος

χειροπρακτικής.

Νόμου, η εργασία χειροπράκτη πραγματοποιείται
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μέσα σε κέντρα χειροπρακτικής που ιδρύονται και
λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου.
(2) Κανένα κέντρο χειροπρακτικής δεν μπορεί να
λειτουργεί, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια που
χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που
διαλαμβάνονται σε αυτή.
(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου
χειροπρακτικής,

το

Συμβούλιο

πρέπει

να

ικανοποιηθεί ότι(α) το κέντρο χειροπρακτικής για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση εγκαθίσταται και
λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και
αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο
για το σκοπό αυτό:
Νοείται ότι ο χώρος αυτός μπορεί να
είναι

ειδικά

προσαρμοσμένο

κατοικίας ή διαμερίσματος

μέρος

.

(β) πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(4) Η άδεια λειτουργίας κέντρου χειροπρακτικής
και η αίτηση που υποβάλλεται για αυτή την άδεια
είναι στον καθορισμένο τύπο.
(5)

Η

άδεια

λειτουργίας

κέντρου
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χειροπρακτικής μπορεί να ανακληθεί για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Απόκτηση της άδειας με δόλο ή ψευδείς
παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους
γεγονότος

ή

λόγω

μη

τήρησης

οποιουδήποτε από τους όρους για τους
οποίους αυτή χορηγήθηκε.
(β) σοβαρή ή συχνή παραβίαση των όρων ή
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
αυτού.
(6) Τα κέντρα χειροπρακτικής διευθύνονται από
εγγεγραμμένους χειροπράκτες.
(7) Η άδεια λειτουργίας κέντρου χειροπρακτικής
είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

θανάτου

ή

πτώχευσης του κατόχου της, οι κληρονόμοι του
αποθανόντος ή,

αναλόγως της περίπτωσης, οι

σύνδικοι πτώχευσης, επιτρέπεται να συνεχίσουν τη
λειτουργία

του

κέντρου

χειροπρακτικής,

αναθέτοντας τη διεύθυνσή του σε εγγεγραμμένο
χειροπράκτη.
(8)

Η

άδεια

λειτουργίας

κέντρου

χειροπρακτικής παρέχεται για συγκεκριμένο οίκημα
και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σε αυτό.
(9)

Σε κάθε κέντρο χειροπρακτικής αναρτάται

πινακίδα

σε

εμφανές

σημείο,

στην

οποία
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αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του χειροπράκτη με
την ένδειξη “εγγεγραμμένος χειροπράκτης” και ο
αριθμός της άδειας του κέντρου χειροπρακτικής.».

Αντικατάσταση του

8.

Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο

άρθρου 6Β του

άρθρο 6Β:

βασικού νόμου.
«Παροχή

6Β.-(1) Χειροπράκτης πολίτης κράτους μέλους ο

υπηρεσιών από

οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το

πολίτες κρατών

επάγγελμα του χειροπράκτη σε άλλο κράτος μέλος

μελών.

δύναται να παρέχει υπηρεσίες χειροπράκτη στη
Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας
άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12 και χωρίς την
υποχρέωση

εγγραφής

στο

Σύλλογο

Εγγεγραμμένων Χειροπρακτών.
(2)
εδαφίου

Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του
(1),

προσκομίσει

ο
στο

ενδιαφερόμενος
Συμβούλιο

ένα

οφείλει
(1)

να
μήνα

τουλάχιστον πριν από την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών τα ακόλουθα:
(α) Στοιχεία από το κράτος μέλος προέλευσης
που

να

αποδεικνύουν

εγκατεστημένος

και

ασκεί

ότι
νόμιμα

είναι
το

επάγγελμα του χειροπράκτη στο κράτος
αυτό.
(β) πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες
που θα προσφέρει στη Δημοκρατία, την
πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του,
καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του
χειροπράκτη με τον οποίο θα συμπράξει.
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(γ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία
κρίνει απαραίτητα το Συμβούλιο.
(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο
καταχωρίζονται οι χειροπράκτες που παρέχουν
υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1),
χειροπράκτης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει
του παρόντος άρθρου υπόκειται σε όλες τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση του

9.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 7Α:

την προσθήκη
νέου άρθρου.
«Γλωσσικές γνώσεις

7Α.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του

για την άσκηση του

χειροπράκτη στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η

επαγγέλματος.

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(2)

Το

Συμβούλιο

δύναται

να

διενεργεί

προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του
βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας.».
Τροποποίηση του

10. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 9 του
βασικού νόμου.
(α) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Έφορος»
(πρώτη γραμμή), της φράσης «, αφού ενημερωθεί γραπτώς από
το Συμβούλιο,».
(β) με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Μητρώο»
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή το Μητρώο Εγγραφής Κέντρων
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Χειροπρακτικής». και

(γ) με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «προς ικανοποίησή
του» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «προς ικανοποίηση
του Συμβουλίου».
Αντικατάσταση του

11. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο

άρθρου 10 του

άρθρο 10:

βασικού νόμου.
«Δόλιες

10.

Αν

αποδειχθεί

προς

ικανοποίηση

του

καταχωρίσεις.

Συμβουλίου ότι οποιαδήποτε καταχώριση στο
Μητρώο ή στο Μητρώο Εγγραφής Κέντρων
Χειροπρακτικής επιτεύχθηκε με δόλιες ή ψευδείς
παραστάσεις ή δηλώσεις, διαγράφεται από τον
Έφορο,

έπειτα

από

σχετική

απόφαση

του

Συμβουλίου.».
Τροποποίηση του

12. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

άρθρου 11 του

από αυτό της φράσης «ο Έφορος και από το καθορισμένο τέλος» (τρίτη

βασικού νόμου.

γραμμή) με τη φράση «το Συμβούλιο και από το καθορισμένο τέλος, η
οποία διαβιβάζεται για εξέταση από τον Έφορο στο Συμβούλιο».

Τροποποίηση του

13. Το εδάφιο (4) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 12 του

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τις τριακόσιες λίρες» (τέταρτη

βασικού νόμου.

γραμμή) με τις λέξεις «τα χίλια ευρώ».

Τροποποίηση του

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Α:

την προσθήκη
νέου άρθρου.
«Ιατρικό

12Α. Το ιατρικό αρχείο του ασθενή πρέπει να είναι

αρχείο

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής

ασθενή.

Δημοκρατίας ή και σε γλώσσα κράτους μέλους.».
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Αντικατάσταση του

15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα νέα

άρθρου 14 του

άρθρα 14, 14Α, 14Β, 14Γ και 14Δ:

βασικού νόμου.
«Πειθαρχικό

14.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την

Συμβούλιο.

άσκηση

πειθαρχικής

εξουσίας

στους

εγγεγραμμένους χειροπράκτες.
(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από(α) δύο

(2)

νομικούς

λειτουργούς

που

υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας·
(β) τρεις (3) εγγεγραμμένους χειροπράκτες
που εκλέγονται για το σκοπό αυτό από
την

τακτική

γενική

συνέλευση

του

Συλλόγου.
(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι
ο νομικός λειτουργός που ορίζεται γι’ αυτό από το
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
(4) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού
κωλύματος

του

προέδρου

του

Πειθαρχικού

Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος
των νομικών λειτουργών.
(5) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι
τριετής.
(6) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή
το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο
(2) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4336, 31/5/2012

62(I)/2012
13

(7) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της
συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
Πειθαρχική

14Α. Εγγεγραμμένος χειροπράκτης υπόκειται σε

δίωξη.

πειθαρχική δίωξη, που ασκείται εναντίον του, αν(α) καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα
που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική
αισχρότητα˙
(β)

κατά

τη

κρίση

του

Πειθαρχικού

Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση
του

επάγγελματός

επονείδιστη

ή

του

διαγωγή

ασυμβίβαστη

με

το

επάγγελμα του χειροπράκτη˙
(γ)

έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του
επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή
τους

Κανονισμούς

που

εκδίδονται

δυνάμει αυτού.
Πειθαρχική έρευνα.

14Β.-(1)

Αν

εγγεγραμμένος
διαπράξει

καταγγελθεί

στο

χειροπράκτης

πειθαρχικό

Συμβούλιο
δυνατό

αδίκημα,

το

να

ότι
έχει

Συμβούλιο

παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο
οποίος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της
καταγγελίας ορίζει λειτουργό του Υπουργείου Υγείας
ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει την
έρευνα.
(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το
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ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός έξι
(6) μηνών και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει
εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να
λάβει

έγγραφες

καταθέσεις

από

οποιοδήποτε

πρόσωπο.
(3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος χειροπράκτης
δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και
παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί.
(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο
ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο
Συμβούλιο, το οποίο τη διαβιβάζει στο Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμοδότηση.
(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
συμβουλεύει κατά πόσο δύναται να διατυπωθεί
πειθαρχική κατηγορία εναντίον του καταγγελθέντος.
(6)

Το

Συμβούλιο,

μόλις

λάβει

τη

θετική

γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, προβαίνει
στη διατύπωση της πειθαρχικής κατηγορίας και
παραπέμπει

την

υπόθεση

στο

Πειθαρχικό

Συμβούλιο.
Πειθαρχική

14Γ.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την

διαδικασία.

ημερομηνία λήξης της πειθαρχικής κατηγορίας από
το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό μεριμνά όπως
καλέσει τον καταγγελθέντα χειροπράκτη ενώπιόν
του, παραδίδοντάς του το κατηγορητήριο και
αντίγραφο των καταθέσεων και μαρτυριών και ορίζει
ημέρα και ώρα ακρόασης.
(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό
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Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών,
όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής διαδικασίας
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.
(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου
που σχετίζεται με την κατηγορία.
(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
πρέπει να είναι δεόντως και επαρκώς αιτιολογημένη
και να υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού.
Πειθαρχικές

14Δ. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο

ποινές.

κρίνει

τον

καταγγελθέντα

χειροπράκτη

ένοχο,

δύναται να επιβάλει σε αυτόν μία από τις ακόλουθες
ποινές:

(α) Προφορική ή έγγραφη επίπληξη.
(β) καταβολή,

ως

διοικητικό

πρόστιμο,

χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα
χίλια ευρώ (€1.000).
(γ) αναστολή

της

επαγγέλματος

άδειας
του

ασκήσεως

του

χειροπράκτη

για
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περίοδο μέχρι ένα (1) έτος.
(δ) διαγραφή του ονόματός του από το
Μητρώο ή και το Μητρώο Εγγραφής
Κέντρων Χειροπρακτικής, ανάλογα με την
περίπτωση.».

Τροποποίηση του

16. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

άρθρου 15 του

από αυτό των λέξεων «τις πεντακόσιες λίρες» (δέκατη τέταρτη γραμμή) με

βασικού νόμου.

τις λέξεις «τα χίλια ευρώ (€1.000)».

Τροποποίηση του

17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 15 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 15Ε

την προσθήκη

και 15ΣΤ:

νέων άρθρων.
«Σύλλογος

15Α.

Ιδρύεται

Εγγεγραμμένων

Χειροπρακτών

Χειροπρακτών

εγγεγραμμένους χειροπράκτες που ασκούν το

Κύπρου.

επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

Τακτική γενική

15Β.-(1) Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου

συνέλευση του

Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της

Συλλόγου.

ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο

62(Ι) του 2012. πρόεδρος

Σύλλογος

Κύπρου

του

με

διοικητικού

Εγγεγραμμένων
μέλη

όλους

συμβουλίου

τους

του

Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου
κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση
όλων

των

εγγεγραμμένων

χειροπρακτών

που

ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και
τόπο που καθορίζονται από αυτούς.
(2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης
που

συγκαλείται

δυνάμει

του

εδαφίου

(1),

αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται
να παραστούν σε αυτή και να ψηφίσουν, όχι
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νωρίτερα από τις δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι
αργότερα από τις οκτώ (8) ημέρες από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, πρόσκληση η
οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της
συνέλευσης αυτής:
Νοείται ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής
προσκλήσεως σε εγγεγραμμένο χειροπράκτη ή μη
λήψη της πρόσκλησης αυτής από εγγεγραμμένο
χειροπράκτη δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της
συνέλευσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, αντί της αποστολής
προσκλήσεως που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται
να γίνει δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον πρωινές
ημερήσιες εφημερίδες.
(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου

ή

σε

περίπτωση

απουσίας

ή

ανικανότητάς του ή μη υπάρχοντος προέδρου,
μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση
προεδρεύει των εργασιών της συνέλευσης.
(4) Απαρτία αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) των
μελών που έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική
συνέλευση:
Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την
καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης
δεν

σχηματισθεί

απαρτία,

όσοι

εγγεγραμμένοι

χειροπράκτες παρίστανται συνιστούν απαρτία.
(5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής
συνέλευσης

λαμβάνονται

με

πλειοψηφία

των
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παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας

ο

πρόεδρος

της

συνέλευσης

έχει

δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου
προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή(α)

πέντε (5) εγγεγραμμένων χειροπρακτών,
που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο
του Συλλόγου.

(β)

τριών (3) μελών του Συλλόγου για να
εκπροσωπούν
Συμβούλιο

το

Σύλλογο

στο

.

(γ) τριών (3) μελών του Συλλόγου για να
εκπροσωπούν

το

Σύλλογο

στο

Πειθαρχικό Συμβούλιο:
Νοείται ότι σε περίπτωση που κενούται με
οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το
οποίο

έχει

υποδειχθεί

δυνάμει

της

ως

άνω

παραγράφου (β), το διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου υποβάλλει

προς τον Υπουργό

για

διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την
πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
επιλαχών,

άλλο

πρόσωπο

εγγεγραμμένο

στο

Σύλλογο για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της
θητείας

του

μέλους

στη

θέση

του

οποίου

διορίστηκε:
Νοείται περαιτέρω ότι κανένα από τα πιο πάνω
πρόσωπα δεν μπορεί να μετέχει ταυτόχρονα σε
περισσότερα

του

ενός

σώματα,

όπως

αυτά
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αναφέρονται πιο πάνω.

Διαδικασία και

15Γ.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού

λήψη αποφάσεων

συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

από το διοικητικό
συμβούλιο του
Συλλόγου.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του
Συλλόγου.
(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου
συμβουλίου

συγκαλεί
όποτε

τις
το

συνεδριάσεις
κρίνει

σκόπιμο

του
ή

υποχρεωτικά μετά από γραπτό αίτημα τριών (3)
τουλάχιστον μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι
σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των
συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται, ενώ, 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.
(4) Τρία μέλη (3) του διοικητικού συμβουλίου
του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.
(5) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση
δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει
δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία
του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
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στις συνεδριάσεις.

Έκτακτη γενική

15Δ.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

συνέλευση.

συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου,
όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από
γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών
του

Συλλόγου

και

εν

πάση

περιπτώσει

όχι

λιγότερων των πέντε (5) μελών.
(2) Το αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει του
εδαφίου (1) εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και
υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.
(3) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του
αιτήματος, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δεν
προβεί

στην

προσήκουσα

σύγκληση

της

συνέλευσης, πέντε (5) από τα μέλη του Συλλόγου
που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν
έκτακτη γενική συνέλευση.
(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), του
εδαφίου (4), εξαιρουμένης της επιφύλαξής του, και
του εδαφίου (5) του άρθρου 15Β, εφαρμόζονται
τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική
συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του
παρόντος άρθρου.
(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη
ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν
σχηματισθεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση
διαλύεται.
Συνδρομή στο

15Ε.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
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Σύλλογο.

δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια
συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από
την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.
(2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει
του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το
Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος
οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής
του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανένας
χειροπράκτης δεν δικαιούται να προσέλθει σε
οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία
συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν
καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος
Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Αρμοδιότητες του

15ΣΤ. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

διοικητικού

εξετάζει τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος

συμβουλίου του

του χειροπράκτη και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες

Συλλόγου.

τις οποίες θεωρεί σκόπιμες και, χωρίς επηρεασμό
της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος
του επαγγέλματος του χειροπράκτη.
(β) να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.
(γ) να

μεριμνά

βελτίωση

για
του

την

προαγωγή
επιπέδου

χειροπρακτικής στη Δημοκρατία

.

και
της
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(δ) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας
και

να

εξετάζει

και

να

υποβάλλει

εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα
νομοθεσία που ρυθμίζει το επάγγελμα
του χειροπράκτη.
(ε) να ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας
του Συλλόγου.».

Αρ. Φακ.: 23.01.052.058-2011
ΔΠ/ΕΧ

