
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ* Άρ. 158 της 24ης Μ Α Ι Ο Υ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τ ο "Αρθρω 52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό Οπό της Βουλής των "Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1962, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προεδρεύοντος 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας . 

7 : "Αριθμός 40 τοΰ 1962. 
ΝΟΜθ£':ΤΡΟΠΟΠΟ'ΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΣ κ 253 

■ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλής-^νΓ· 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : — 
1. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώ ς ό περί Νοσοκο- Συνοτπ-.κός 

μίας και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 1962, και θα άνα- τίτλος, 
γινώσκηναι όμοΰ μετά τοΰ περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμου Κεφ. 253. 
(έν τοις έφεξης αναφερομένου ώ ς «ό βασικός Νόμος»). 

2 . 'Εν τώ:-€^σικω Νόμω αντικαθίστανται ·— Όβασικύς 
(α) αϊ λ££έις «Κυβερνήτης» και «Κυβερνήτης έν Συμβουλίω», Νόμος τρο

όσάκίς απαντώνται, δκ>. των λέξεων ^Ύπουργικόν Συμβού ™>Τ<οιεϊ.ται 
λ ΐ ο ν » · ' . δ,άτΓκάντ,

(β) αί λέξεις «νοσοκόμος ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς έν Κύπρω>, οσάκις ώρ,σμένοΓ" 
απαντώνται, δια τών λέξεων «Βοηθός Νοσοκόμος». 6ρον. 

3 . Τό άρθρον 2 του βασικού Νόμου §ια του παρόντος τροποποιεί Ίροποιιοί.| 
ται ώς ακολούθως :— . οιςτοο 

(α) διαγράφεται ό ορισμός τοΰ «Διευθυντού·»' άρθρου 2 
(β) αντικαθίσταται ό δρος «μαθητευόμενος νοσοκόμος» διά τοΰ 

ακολούθου όρισμοΰ : — 
« «μαθητευόμενος νοσοκόμος» σημαίνει πρόσωπον έργαζό

μενον παρά τινι δημοσίω ή Ι&ιωτικω νοσοκομείω άνεγνω
ρισμένω ύπό τοΰ Συμβουλίου, συμφώνως τοις δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου ,θεσπισθησομένοις Κανονισμοϊς, ώς επαγ 
γελματ ική σχολή, καί εκπαιδευόμενος έν αύτώ ώ.ς νοσο
κόμος»* 

( γ ) έντίθενται έν αΰτω, έν τή προσηκούση θέσει κατ* άλφαβη
τικήν τάξιν, οί ακόλουθοι ορισμοί : — 

« «Διοικητικός Λειτουργός* σημαίνει τόν Διοικητικόν Λει
τουργόν τοΰ Υπουργε ίου Υγείας" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν "Υγείας' 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου». 

τοΰ βασικού 
Νόμου. 

(369) 
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Κατάργησις 
χοΟ άρθρου 3 
τοΰ βασικού 
Νόμου και 
άντικατά
στασις αύτοΰ 
βιά νέου 
άρθρον. 

«Διορισμός 
Συμβουλίου 
ΝοοΌκομίοτς 
καΐ Μαιευ
τικής. 

4 . Τό άρθρον 3 του' βασικού ^ ό μ ο υ διά τοΰ παρόντος Νόμου κα
ταργείται και άντικο(θίσταται δ ιό του ακολούθου άρθρου : — 

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Νοσοκομίας και Μαι
ευτικής (έν τφ παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώς «τό Συμ
βούλιον») σογκείμενον έκ— 

(α) τοΰ Διοικητικού Λειτουργού, έξ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς , 
ή έάν ούτος δέν είναι Ιατρός, του Πρώτου 'lorrpi
κοΰ Λειτουργού" 

(6) τοΰ Πρώτου ' Ιατρικού1 Λειτουργού, έξ, ε π α γ γ έ λ 
ματος" 

( γ ) ενός ιατρού διοριζομένου ύπό τοΰ Υπουργ ικού 
Συμβουλίου μετ* άκρόασιν, έπί είσηγήσεως γενο
μένης ύπό του Υπουργού 

(δ) της 'Ανωτέρας Προϊσταμένης 'Αδελφής, έξ επαγ 
γέλματος* 

(ε) δύο προσώπων έν τη δημοσία υπηρεσία κατεχόντων 
δίπλωμα Νοσοκομίας και /ή Μαιευτικής, διοριζομέ
νων ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου μετ* άκρόα
σιν έπί εισηγήσεως γενομένης ύπό τοΰ Υ π ο υ ρ γ ο ύ ' 

(στ) δύο προσώπων έκτος της δημοσίας υπηρεσίας 
κατεχόντων δ ίπλωμα Νοσοκομίας καί /ή Μαιευτι
κής, διοριζομένων ύπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβου
λίου μετ' άκρόασιν έπί είσηγήσεως γενομένης ύπό 
τοΰ Υπουργού" 

(2) "Ο Διοικητικός Λειτουργός επέχει θέσιν Προέδρου 
τοΰ Συμβουλίου : 

Μοεΐται οτι, έν περιπτώσει απουσίας αύτοΰ έκ τής Δημο
κρατίας ή ασθενείας ή άνικανότητος τοΰ Διοικητικού 
Λειτουργού, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύνοτται νά διορίση οίονδήποτε 
μέλος τοΰ Συμβουλίου ώς Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου 
διαρκούσης τής τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικα
νότητος. 

(3) Τό Συμβούλιον συνέρχεται ε'ις τόπους και χρόνους 
καθοριζόμενους ύπό τοΰ Προέδρου, ό Πρόεδρος δέ και 
ι ρ ί α έτερα παρόντα μέλη συνιστώσιν άπαρτίαν. 

(4) Έ ν περιπτώσει Ισοψηφίας, ό Πρόεδρος κέκτηται 
επιπροσθέτως τής Ιδίας αύτοΰ ψήφου, δευτέραν ή νικώσαν 
τοιαύτήν. 

(5) Τό Υπουργ ικόν Συμβούλιον δύναται νά διορίση 
οίονδήποτε πρόσωπον δπερ κέκτηται τά α ν α γ κ α ί α προ
σόντα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, ώς προσωρινόν μέ
λος τοΰ Συμβουλίου διαρκούσης τής περιόδου καθ* ην 
μέλος τι του Συμβουλίου απουσιάζει έκ τής Δημοκρα
τίας ή διαρκούσης τής ασθενείας ή τής πάσης φύσεως 
άνικανότητος αύτοΰ. 

(6) Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου, πλην τοΰ Διοικητικού 
Λειτουργού, τοΰ Πρώτου "Ιατρικού Λειτουργού καΐ τής 
'Ανωτέρας Προϊσταμένης "Αδελφής, ένασκώσι τό λειτούρ
γ η μ α άύτων διά περίοδον δύο ετών άπό τής ημερομηνίας 
τοΰ διορισμού αυτών, εΤναι δμως δυνατός δ επαναδιορι
σμός άύτών κατά τό τέλος τής ώς είρηται περιόδου : 

Νοείται δτι τό Υπουργ ικόν Συμβούλιον δύναται, έάν 
κρίνη Τούτο σκόπιμον, νά άνακαΛέστ} καθ ' οίονοήποΐέ 
ιχρόνον τόν διόρισμον τόΟ totoutbo μελθυ<. 

(7) "Απαντα τά μέλη τοΟ Συμβουλίου, ατινα δέν άνή* 
κουσιν είς τήν δημοοίαν ύίτηρεσίαν τής Δημοκρατίας, δό* 
ναντάι νά παραιτηθώσι καθ* οίονδήποτε χρόνον τόΟ λει
τουργήματος αυτών, διά τής υποβολής έγγραφου e\§9* 
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(8) Αϊ έξουσίαι και τα καθήκοντα τοΰ Συμβουλίου 
δύνανται, νά ένασκηθώσιν ύπό τοΰ Προέδρου, τηρουμένων 
τών οδηγιών ας ήθελεν εκδώσει τό Συμβούλιον*. 

5. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 5 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά του ττα
ρόντος τροποποιείται, διά της έν τούτω ένθέσεως, άμέοως μετά την 
λέξ,ιν *δΰναται> (γραμμή 6), τών λέξεων ~τή έγκρίσε» τού Συμβου
λίου ν. 

6. Τό εδάφιον (3) του άρθρου Ί τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται διά της άντ ι καταστάσεως τών παραγράφων 
(β) και (γ) διά της ακολούθου παραγράφου : — 

«(β) ΟΙ μαθητευόμενοι νοσοκόμοι δεν δύνανται νά ένασκώσι την 
νοσοκομίαν £ν τινι ιδιωτική ή έτερα Ιδιότητι, εΙμή παρά τινι 
ανεγνωρισμένο δημοσίω ή ίδιωτικω νοσοκομείω ύπό την 
έπίβλεψιν εγγεγραμμένου γενικού λ'οσοκόμου». 

7 . Τό άρθρον 8 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος καταργεί 
ται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου νέοι άρθρου : — 
«Προσόντα g.—(1) Δικαιούται νά έ γ γ ρ α φ η ώ ς νοσοκόμος άναφο
νοσοκ μου. ρ ι κ ω ς προς τίνα κατηγορίαν νοσοκομίας π ά ς δστις Ικανο

ποιεί τό Συμβούλιον δτι— 
(α) συνεπλήρωσε τό δέκατον £βδομ©ν έτος της ηλι

κίας του, είς τήν περίπτωσιν τοΰ μαθητευομένου 
νοσοκόμου, ή' τό είκοστόν έτος είς τήν περίπτωσιν 
οίασδήποτε ετέρας κατηγορίας" 

(β) είναι πρόσωπον καλού χαρακτήρας" 
( γ ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας, και 
(δ) κατέχει : — 

(i) είς τήν περίπτωσιν γεν ικού νοσοκόμου, νοσοκό
μου ψυχιατρείου, νοσοκόμου έπί της φυματιώ
σεως Τ) βοηθού νοσοκόμου, τοιούτο πιστοπο»η
τικόν ή δ ίπλωμα νοσοκομίας χορηγούμενον 
ύφ" οιασδήποτε σχολής, κολλεγ ίου ή ίδρύικχ
τος ώς ήθελε κηρυχθή δ ιά Διατάγμοττος τού 

%^% * « /Υπουργ ικού Συμβουλίου μετ* έξέτασιν τών 
υποβαλλομένων αΰτω εισηγήσεων τοΰ Συμβου
λίου <">ς όνεγνωρισμένον προσόν της οικείας 
κατηγορίαχ νοσοκομίας ή πιστοποιητικόν ικα
νότητος έν τη οικεία κατηγορία νοσοκομίας 
χορηγούμενον δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου" 

(ii) είς τήν περίπτωσιν μαθητευομένου νοσοκόμου 
τά καθορισμένα εκπαιδευτικά προσόντα. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν παραγράφω (γ) τοΰ εδα
φίου (1) του παρόντος άρθρου διαλαμβανομένου, τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, είς έξαιρετικάς περι
πτώσεις, τη είσηγήσει τοΰ Συμβουλίου, νά έπιτρέψη τήν 
έγγραφήν παντός όστις, καίτοι μή ων πολίτης της Δημο
κρατίας, κατέχει τά έν παραγράφοις (α) , (β) και (δ) τού 
ώς. εϊρηται άρθρου αναγραφόμενα προσόντα, διά τοιαύτη ν 
περίοδον ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν έν έκα
στη περιπτώσει καθορίσει». 

8. Τό άρθρον 9 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί
ται : — 

(α) αντικαθίστανται αί παράγραφοι (β) καΐ (γ) διά τον ακο
λούθων : — 

«(β) συνεπλήρωσε τό είκοστόν. £τος της ηλικίας του* 
(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας, και 
(δ) κατέχει— _ _ . .. 

(!) τοιούτο πιστοποιητικών ή δίπλωμα μαιευτικής 
χορηγούμενον ύφ* οίασδήποτε σχολής, κολλε» 

TponoTit>,lv|
σις τοδ 
Λρθρου 5 
too βαοικοΰ 
ΙΊόμρο. 
ΓροιτοτιοΙΐ)
σις του 
Αρθρου 7. 
τοΰ βασικοΰ 
Μόμου. 

Κοττώργι,ο,ς 
τοΟ «Χρθρου β 
χοο βαοικοΟ 
Νόμου και 
Οιντι κατά
στασης αύιοΠ 
6ιά νέοο 
άρθρου. 

ΤροποποΙη
σις τοΟ 
Λρθρου 9 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 
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Τροηοπο(η
σις τοΰ 
βασικού 
Νόμου 
6ιά τ^ς 
ίνβΐοε«ς 
νιου 
(ίρβρον 9Λ. 

ΚατΛργη

<?ις τοΰ 
Λρθρου 1 Ί . 

ΆντιχοΐΛοτα
οις ΟΙνακος. 

«Πρόσωττα 
βικο^οΟμενα 

γ η \ Λπό της 
ίγγροτφης. 

γ ίου f\ Ιδρύματος, ως ήθελε κηρυχθή δια Δια
τ ά γ μ α τ ο ς τοΟ Υπουργ ικού Συμβουλίου μετ" 
έξέτασιν τών υποβαλλομένων αύτω εισηγήσεων 
τοΰ Συμβουλίου, ώς άνεγνωρισμένον προσόν 
διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου' ή 

( Π ) πιστοπριητικόν Ικανότητος έν τη μαιευτική χο
ρηγούμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου»" 

(β) έντίθεται έν αύτω τό άκόλουθον εδάφιον (2) , του υφιστα
μένου μέρους αυτού άριθμουμένου ώς εδάφιον (1) : — 
«(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν π α ρ α γ ρ ά φ ω ( γ ) , του εδα

φίου (1) του παρόντος άρθρου διαλαμβανομένου, τό Ύπουρ
γ ικόν Συμβούλιον δύναται είς έξαιρετ ικάς περιπτώσεις, τη 
είσηγήσει του Συμβουλίου, να έπιτρέψη τήν έγγραφήν παν
τός δστις, καίτοι μή ων πολίτης της Δημοκρατίας, κατέχει 
τά λοιπά προσόντα τά αναγραφόμενα έν παραγράφοις ( α ) , 
(β) καΐ (δ) τοΰ ώς είρηται εδαφίου, διά τοιαύτην περίοδον 
ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν έν έκαστη περιπτώ
σει καθορίσει». 

9 . "Ο βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται, διά τής 
ένθέσεως έν αύτω. αμέσως μετά τό άρθρον 9, τοΟ ακολούθου νέου 
dcpQpov : — 

9Α. "Ανεξαρτήτως παντός έν τοΐς άρθροις 8 καΐ 9 του βα
σικού Νόμου, ώς ταύτα αντικαθίστανται ή τροποποιούνται 
διά του παρόντος Νόμου, διαλαμβανομένου, πάν πρόσω
πον δπερ επισκέπτεται τήν Δημοκρατίαν κατόπιν προσ
κλήσεως ή τη αίτήσει τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου δια νά 
εκτέλεση οιανδήποτε έργασίαν έν τή Ιδιότητι αυτού ώς 
νοσοκόμου ή μαίας, δικαιούται νά ενάσκηση τήν νοσοκο
μίαν ή μαιευτικήν άνευ έγγραφης , μόνον έν σχέσει προς 
τήν έργασίαν ταύτην, διά τοιαύτην περίοδον καΐ ύπό 
τοιούτους όρους ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν 
επιβάλει». 

10. Τό άρθρον 14 του βασικού Νόμου διά τού παρόντος καταρ
γείται , καΐ τα επόμενα άρθρα 15 £ως 18 αριθμούνται έκ νέου ώς 
άρΒρα 14 εως 17 αντιστοίχως. 

1 1 . Ουδέν τών έν χφ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει 
τήν έγγραφήν οίουδήποτε νοσοκόμου ή μαίας, εγγεγραμμένων κατά 
τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, δυνάμει 
τών διατάξεων τών άρθρων 8 και 9 αντιστοίχως του βασικοΰ Νόμου, 
άτινα καταργούνται ή τροποποιούνται αντιστοίχως ύπό τού παρόντος 
Νόμου. 

12 . Ό βασικός Νόμος διά τού παρόντος τροποποιείται διά της 
αντικαταστάσεως τοΰ Πίνακος διά τοΰ ακολούθου τοιούτου .: — 

«Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 15) 

ΤΕΛΗ 
Ζητήματα άναφορικώς προς άτινα καταβάλλοντα» τέλη : ~ 

(1) Διά τήν παροχήν πιστοποιητικού δυνάμει 
τοΟ άρθρου 6 £ 1.000 μίλς 

(2) Διά τήν έκδοσιν είδικής αδείας δυνάμει τοΰ 
άρθρου 10 £0.250 > 

(3) Διά τήν παροχήν πιστοποιητικού Ικανότητος 
δυνάμει τού άρθρου 11 . . £1.000 >». 

Έαητώθη £ν τφ Τυπογράφε (<ρ τ^ς Κυπριακής Δημοκρατίας, δν Λευκωσία. 


