
Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

                  Αριθμός 154(I) του 2003 

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

(α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί 

αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων 

τίτλων νοσοκόμου υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των 

μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του 

δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών» (EE L 176 της 15.07.1977, σ. 1), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο Ζ), (EE L 

206 της 31.07.2001, σ. 1), 

(β) «Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί του 

συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσοκόμων 

υπευθύνων για γενική περίθαλψη» (EE L 176 της 15.07.1977, σ. 8), 

όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 4), 

(EEL 206 της 31.07.2001, σ. 1), 

(γ) «Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιανουαρίου 1980 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των 

διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας 

και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της 

πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος 

εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών» (EE L 033 της 11.02.1980, σ. 1), 
όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 9) 
(EE L 206 της 31.07.2001, σ. 1), 
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(δ) «Οδηγία 80/155/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί 

του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων της 

μαίας» (EE L 033 της 11.02.1980, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την 

Οδηγία 2001/19/ΕΚ (άρθρο 10) (EE L 206 της 31.07.2001, σ. 1). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 και 1991 (που στο εξής να 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι του 1988 

έως 2003. 

τίτλος. 

214 του 1988 

131 του 1991. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του  

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των πιο κάτω όρων - 
 

«εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος  

βοηθός ιδιωτικών κλινικών» 

«εγγεγραμμένος νοσοκόμος» 
 

«εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου» 

 

«εγγεγραμμένος νοσοκόμος δεύτερου επιπέδου» 
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«εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος» 

(β)  
 

με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 

 

«εγγεγραμμένος νοσηλευτής» σημαίνει το πρόσωπο που είναι 

εγγεγραμμένο στο δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενο 

Μητρώο Νοσηλευτών 

 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν Συμβαλλόμενα μέρη στη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία 

68(Ι) του 1996  

48(Ι) του 1998  

111(Ι) του 2000. 

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2000· 

 

«Οδηγία 77/453/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις 

δραστηριότητες των νοσοκόμων 
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υπεύθυνων για γενική περίθαλψη» (EE L 176 της 15/07/1977,σ.8), όπως 

αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε- 

 

«Οδηγία 80/154/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο: «Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 

περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 

άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της 

πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του 

δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (EE L 033 της 

11/02/1980, σ.1), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε· 

 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 

2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο (EE L της 03/01/1994, σ. 3), όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται 

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος 

(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου εγγεγραμμένη μαία με 

τον ακόλουθο όρο: 

 

"'εγγεγραμμένη μαία' σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο 

δυνάμει του παρόντος Νόμου Μητρώο Μαίων " 
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(δ) με την αντικατάσταση των όρων «σπουδαστής 

νοσοκόμος» και «σπουδάστρια μαία» με τους όρους 

«φοιτητής Νοσηλευτικής» και «φοιτητής Μαιευτικής», 

αντίστοιχα 

 

(ε) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Έφορος» 

με τον ακόλουθο όρο: 

 

"'Έφορος' σημαίνει το νοσηλευτή που διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου " 

 

(στ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου 

«Συμβούλιον», της φράσης «τηρουμένων όμως των 

διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 10» 

 

(ζ) με αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Σύνδεσμος» 

με τον ακόλουθο όρο: 

 

"Σύνδεσμος' σημαίνει τον δια του άρθρου 15 καθιδρυόμενον 

Παγκύπριον Σύνδεσμον Νοσηλευτών και Μαιών." 

Τροποποίηση του 

άρθρου 3  

του βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης "νοσοκόμων πρώτου επιπέδου" με τη λέξη 

"νοσηλευτών", οπουδήποτε αυτή υπάρχει 
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο: 

 

«(2) Το Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη του τον 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.» 

 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (11). 

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του  

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

 «(1) Ο Έφορος τηρεί- 

 

(α) Μητρώο Νοσηλευτών στον καθορισμένο τύπο αποτελούμενο - 

 

(i) Από ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων 

νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής 

 

(ii) από ένα μέρος που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων 

νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής 

 (iii) από άλλα μέρη, ως ήθελε καθοριστεί. 

(β) Μητρώο Μαιών στον καθορισμένο τύπο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των 

εγγεγραμμένων μαιών.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του  

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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(α) Με την αντικατάσταση της φράσης "εγγεγραμμένοι νοσοκόμοι" 

(έβδομη γραμμή) με τη φράση "εγγεγραμμένοι νοσηλευτές"· 

 

(β) με τη διαγραφή της φράσης "ή αδειούχοι εξ επαγγέλματος, βοηθοί 

ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικοί νοσοκόμοι ή βοηθητικοί νοσοκόμοι" 

(έβδομη και όγδοη γραμμή) 

 

(γ) με την αντικατάσταση της φράσης "εγγεγραμμένος νοσοκόμος" 

(τέταρτη γραμμή της επιφύλαξης) με την φράση "εγγεγραμμένος 

νοσηλευτής και 

 

(δ) με τη διαγραφή της φράσης "ή αδειούχος εξ επαγγέλματος, βοηθός 

ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος" 

(τέταρτη και πέμπτη γραμμή της επιφύλαξης). 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 7 του  

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
«Άσκηση 

Νοσηλευτικής 

ή Μαιευτικής. 

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική ή 

μαιευτική εκτός εάν είναι 

  

(α) Εγγεγραμμένος νοσηλευτής και ασκεί την κατηγορία της 

νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται στο μέρος του Μητρώου στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της 

περίπτωσης 
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(β) φοιτητής Νοσηλευτικής ή φοιτητής Μαιευτικής, εφόσον ασκεί 

τη νοσηλευτική ή τη μαιευτική, αναλόγως της περίπτωσης, υπό 

την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή, ή εγγεγραμμένης μαίας, 

αντίστοιχα, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της σχολής στην οποία φοιτά. 

  

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εκτελεί, υπό την επίβλεψη 

εγγεγραμμένου νοσηλευτή ή εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά 

καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν άσκηση νοσηλευτικής στην 

έννοια του παρόντος Νόμου, όπως η μέτρηση θερμοκρασίας, 

πίεσης και σφυγμών, ο καθαρισμός του κρεβατιού και του 

δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η γενική καθαριότητα του 

χειρουργείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού 

χειρουργείου, ή άλλα παρόμοιας φύσης απλά βοηθητικά 

καθήκοντα.». 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 8 του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: 

 
«Εγγραφή στο 

Μητρώο 

Νοσηλευτών. 

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο 

Νοσηλευτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι: 
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(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του 

 

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο - πολίτη 

της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην 

Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους 

 

(γ) είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται 

από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή είναι 

κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους που αναφέρονται στο 

 
Παράρτημα II. Παράρτημα II και, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους 

μέλους, φέρει ένα από τους επαγγελματικούς τίτλους 

 
Παράρτημα I. που αναφέρονται στο Παράρτημα I ή είναι κάτοχος 

διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτικής 

που δεν αναφέρεται στο 

 
Παράρτημα II. Παράρτημα II αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του 

Παραρτήματος 
Παράρτημα III. III, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και 

 

εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις πρόνοιες 

του άρθρου 8Α· 
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(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου 

προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην 

περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού 

μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσής τους 

(2) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο 

Μητρώο Νοσηλευτών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του στο Συμβούλιο. 

 

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει 

αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος 

δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησης του, υποβάλλοντας 

ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του. Η διαδικασία αυτή δεν 

πρέπει να διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία 

υποβολής της ένστασης του ενδιαφερομένου στο Συμβούλιο. 

 

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή 

παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), 

ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο 

δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος. 
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(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες 

να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των 

διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί 

στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα II ή στο άρθρο 

8Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις 

προβλεπόμενες στο Παράρτημα II. 

Παράρτημα III. Παράρτημα III προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 

 

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 

επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, κάθε προσώπου 

το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή 

τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην 

Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο 

καθορίσει το Συμβούλιο. 

 

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους 

μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που 

αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν 

αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου 

τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την 

επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο 

κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.». 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέων 

άρθρων. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων 

8Α, 8Β, 8Γ και 8Δ, μετά το άρθρο 8: 

 
«Αναγνωρισμένοι 

τίτλοι που δεν 

περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα II. 

8Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 8, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο 

κράτους μέλους που κατέχει: 

  

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο 

των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως 

που προβλέπονται στο Παράρτημα III, και 

έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος πριν την 

έναρξη ισχύος ως προς αυτό της Οδηγίας 

77/453/ΕΟΚ, εφόσον συνοδεύονται από 

βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί 

επεδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις 

σχετικές δραστηριότητες νοσηλευτού 

υπεύθυνου για γενικές φροντίδες επί τρία 

τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των 

πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως 

της βεβαιώσεως. Οι δραστηριότητες αυτές 

πρέπει να έχουν περιλάβει την πλήρη ευθύνη 

του προγραμματισμού, της οργανώσεως και 

της διοικήσεως των υπηρεσιών του 

νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες 

προς τον ασθενή 

  

 Παράρτημα III. 
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(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές 

φροντίδες που δεν αντιστοιχούν στις 

ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν 

λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα II, 

εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που 

εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό 

του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το 

πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι τα 

διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 

νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες 

χορηγήθηκαν μετά από εκπαίδευση σύμφωνη 

με τις διατάξεις του Παραρτήματος III και 

εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τα 

χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες 

περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα II. 

Παράρτημα III. 

Παράρτημα II. Παράρτημα ΙΙ 

 

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους 

νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες 

που πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε 

στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν 

ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων 

απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο 

Παράρτημα III, εφόσον: 

Παράρτημα III. 

 

- Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από 

τη γερμανική ενοποίηση 
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- παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 

δραστηριοτήτων νοσηλευτού υπεύθυνου για 

γενικές φροντίδες σε όλο το έδαφος της Γερμανίας 

με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους 

που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές 

αρχές και που αναφέρονται στο Παράρτημα II και 

Παράρτημα II. 

 

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από 

τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία 

πιστοποιείται ότι οι προαναφερθέντες υπήκοοι 

επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα στις 

δραστηριότητες νοσηλευτού υπεύθυνου για 

γενικές φροντίδες στη Γερμανία τουλάχιστον επί 

μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης. Στις εν 

λόγω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η 

πλήρης ευθύνη για τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση και την παροχή νοσηλευτικής 

περίθαλψης στον ασθενή 

 

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά, ή άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για 

γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν από την 

Πολωνία ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

Πολωνία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης 

της εν λόγω χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
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Παράρτημα III. 

οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

κατάρτισης που ορίζονται στο Παράρτημα III 

εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο 

οποίο βεβαιώνεται, ότι οι εν λόγω υπήκοοι του 

κράτους μέλους ασκούν στην Πολωνία, 

πραγματικά και νομίμως τη δραστηριότητα 

νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες 

κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατωτέρω: 

 

- Δίπλωμα νοσηλευτή (dyplom licencjata 

pielgniarstwa) - τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού, 

 

- δίπλωμα νοσηλευτή (dyplom pielegniarki albo 

pielegniarki dyplomowanej) με 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επαγγελματικής 

ιατρικής σχολής - πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την επταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 

 

Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχει 

περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το 

σχεδιασμό, την οργάνωση και την 

πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης 

του ασθενούς 
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(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους 

τυπικών προσόντων νοσηλευτών υπεύθυνων για 

γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η 

κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της 

Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα 

αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ 

με τα τσεχικά προσόντα νοσηλευτών γενικών 

φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι 

εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά 

και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 

προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού 

 

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 

νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που 

χορηγήθηκαν, ή 
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των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, 

όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα νοσηλευτών 

γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι εν 

λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη 

τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού· 

 

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 

νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 

Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



 

ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα νοσηλευτών 

γενικών φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

επάγγελμα νοσηλευτών γενικών φροντίδων και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν 

λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά 

την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού 

 

(η) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή 

υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των 

οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση 

πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της 

Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά 

προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά 

την πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτών γενικών 

φροντίδων και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η 

βεβαίωση 
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αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν 

λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού 

 

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτή 

υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που χορηγήθηκαν, ή των 

οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της 

Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά 

προσόντα νοσηλευτών γενικών φροντίδων, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο επάγγελμα νοσηλευτή γενικών φροντίδων 

και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν 

λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Σλοβακίας, 
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πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 

προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού 

 

(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 

νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη 

Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι 

αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα 

αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ 

με τα σλοβενικά προσόντα νοσηλευτών γενικών 

φροντίδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα 

νοσηλευτή γενικών φροντίδων και στην άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού. 
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Χρήση 

επαγγελματικο

ύ τίτλου. 

8Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής 

νοσηλευτικής δυνάμει του άρθρου 8 ή ασκών 

προσωρινά τη νοσηλευτική στη Δημοκρατία δυνάμει 

του άρθρου 12Α, φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του 

"εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής" κατά 

την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 

Χρήση 

ακαδημαϊκού 

τίτλου. 

8Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Νοσηλευτών ως νοσηλευτής γενικής 

νοσηλευτικής δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό 

τίτλο του εγγεγραμμένου νοσηλευτή γενικής 

νοσηλευτικής, να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του 

τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα 

του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτόν τον τίτλο. Σε 

τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να 

συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική 

επιτροπή που τον έχει χορηγήσει. 

 

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει 

σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη 

Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει 

αποκτηθεί από τον κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να 

επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρήση του τίτλου 

εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή 

προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από 

το Συμβούλιο. 
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Ανταλλαγή 

πληροφοριών 

μεταξύ κρατών 

μελών. 

8Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της 

Δημοκρατίας ή νοσηλευτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

κάνει αίτηση για εγγραφή ως νοσηλευτής σε άλλο κράτος 

μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με 

το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, 

υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες 

πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις 

κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που 

έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις 

ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του 

επαγγέλματος του νοσηλευτή στη Δημοκρατία. 

 

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια 

αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα 

γεγονότα που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να 

έχουν συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του 

νοσηλευτή, εξετάζει την ακρίβεια των γεγονότων αυτών 

και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα 

έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι 

δυνατόν εντός τριών μηνών. 

 

(3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο 

Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους, το 

Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων 

γεγονότων, τα 
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οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την 

εγκατάσταση του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν 

συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, 

ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος 

μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την 

εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το 

κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών 

μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 8 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του 

παρόντος εδαφίου. 

  

(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του 

Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους 

μέλους είναι απόρρητες.». 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 9 του  

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 9: 

 
«Εγγραφή στο 

Μητρώο Μαιών. 

9.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο 

Μαιών εάν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι: 

  

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της 

ηλικίας του 

  

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο 

πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή 

του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους 
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(γ) είναι κάτοχος του διπλώματος μαιευτικής που χορηγείται 

από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή είναι 

κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους 

τίτλους που αναφέρονται στο 

Παράρτημα V. 
Παράρτημα V ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή 

άλλου τίτλου μαιευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα 

V αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του 

Παράρτημα VI. 
Παραρτήματος VI, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και 

εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ή καλύπτεται από τις πρόνοιες 

του άρθρου 9Α· 

 

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου 

προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή 

βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

 

(2) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή του 

ενδιαφερομένου στο Μητρώο Μαιών εντός τριών μηνών από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του στο Συμβούλιο. 
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(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο 

συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον 

ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση 

της αίτησης του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις 

παραστάσεις του. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να διαρκεί 

περισσότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής 

της ένστασης του ενδιαφερομένου στο Συμβούλιο. 

 

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του 

Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της 

προθεσμίας του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα 

προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 

146 του Συντάγματος. 

Παράρτημα V. 
(5) Το Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες 

αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της 

γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων 

τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και 

αναφέρονται στο Παράρτημα V ή στο άρθρο 

Παράρτημα VI. 
9Α, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις 

προβλεπόμενες στο Παράρτημα VI προϋποθέσεις 

εκπαίδευσης. 

 

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών 
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κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που 

έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το 

Συμβούλιο. 

  

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους 

μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που 

αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν 

αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου 

τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή 

την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε 

άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.». 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου  

με την προσθήκη  

νέων άρθρων. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

άρθρων 9Α, 9Β, 9Γ και 9Δ, μετά το άρθρο 9: 

 
«Αναγνωρισμένοι 

τίτλοι που δεν 

περιλαμβάνονται 

στο 

Παράρτημα V. 

9Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

9, επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο σε υπήκοο κράτους 

μέλους που κατέχει: 

  

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που έχουν 

χορηγηθεί από κράτος μέλος μέχρι και έξι χρόνια μετά τη έναρξη 

ισχύος της Οδηγίας 1980/154/ΕΟΚ στο 
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Παράρτημα VI. 

εν λόγω κράτος μέλος και δεν ανταποκρίνονται στο 

σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που 

προβλέπονται στο Παράρτημα VI, εφόσον συνοδεύονται 

από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί 

άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές 

δραστηριότητες στη μαιευτική επί τρία τουλάχιστον 

συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα VI. 

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που 

χορηγήθηκαν από κράτος μέλος πριν την έναρξη ισχύος 

της Οδηγίας 1980/154/ΕΟΚ στο εν λόγω κράτος μέλος, 

και ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων 

απαιτήσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του Παραρτήματος VI, η οποία όμως 

αναγνωρίζεται εάν συμπληρώνεται από την 

επαγγελματική εξάσκηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI εφόσον 

συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι 

υπήκοοι αυτοί άσκησαν πραγματικά και νόμιμα τις 

σχετικές δραστηριότητες της μαιευτικής επί δύο 

τουλάχιστον συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε 

ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως 

 

Παράρτημα VI. 
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(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που 

έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος, τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται στις ονομασίες που αναφέρονται για το εν 

λόγω κράτος μέλος στο Παράρτημα 

Παράρτημα V. 
V, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται 

από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό. Το πιστοποιητικό αυτό 

βεβαιώνει ότι το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος 

μαιευτικής πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις 

διατάξεις του 

Παράρτημα VI. 
Παραρτήματος VI και ότι εξομοιώνονται από το κράτος 

μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες 

Παράρτημα V. περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V 
 

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που 

πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της 

πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που 

δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων 

απαιτήσεων κατάρτισης που προβλέπονται στο 

Παράρτημα VI. Παράρτημα VI, εφόσον: 

 

(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη 

γερμανική ενοποίηση 
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Παράρτημα V. 
(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων 

μαιευτικής σε όλο το έδαφος της Γερμανίας, με τους 

ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που 

χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και που 

αναφέρονται στο Παράρτημα V και 

 

(iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις 

αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι 

οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα 

στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον 

επί μια τριετία κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης 

 

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαίας που 

πιστοποιούν κατάρτιση που αποκτήθηκε στο έδαφος της 

πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που 

ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων 

κατάρτισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

Παράρτημα VI. 
του Παραρτήματος VI, η οποία όμως αναγνωρίζεται εάν 

συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξάσκηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 

Παράρτημα VI. Παραρτήματος VI, εφόσον: 
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(i) Πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από τη 

γερμανική ενοποίηση και 

 

(ii) συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι 

εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά και νόμιμα 

στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία 

τουλάχιστον επί μια διετία κατά τη διάρκεια των πέντε 

ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης 

 

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η 

κατάρτιση άρχισε στην Πολωνία πριν από την 

ημερομηνία προσχώρησης, και τα οποία δεν πληρούν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο 

Παράρτημα VI, αναγνωρίζονται τα ακόλουθα 

διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους μαίας ως 

επαρκή απόδειξη, εφόσον συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην Πολωνία, 

πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες της μαίας 

κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατωτέρω: 
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- Δίπλωμα μαίας (dyplom licencjata poloznictwa) - 

για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού, 

 

- δίπλωμα μαίας (dyplom poloznej) - με 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ιατρικής 

επαγγελματικής σχολής - για πέντε συναπτά έτη 

τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού- 

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής 

Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά 

έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με 

τα τσεχικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και στην 

άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο 

εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι 
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οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά 

και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία 

συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που 

προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού 

(η) τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 

Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά 

προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι 

ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού· 
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(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 

21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά 

προσόντα μαίας, όσον αφορά την πρόσβαση στο 

επάγγελμα της μαίας και στην άσκηση του 

επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν 

οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 

υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της 

Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία 

δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού· 

 

 
(ι) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 

11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας 

βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα 

λιθουανικά προσόντα μαίας, όσον αφορά την 

πρόσβαση στο επάγγελμα 
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της μαίας και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών 

μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, 

πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα 

για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 

πιστοποιητικού· 

 
(ια) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας που 

χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην 

πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 

1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα 

προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα μαίας, όσον 

αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας και 

στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση 

αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το 

οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται 

ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην 

επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως 

την οικεία 
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δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού 

 (ιβ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας 

που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση 

άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 

1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι 

τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτεια της την 

ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα μαίας, 

όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα της μαίας 

και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο 

οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών 

μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, 

πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα 

για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού. 

  

Χρήση 
επαγγελματικ

ού τίτλου. 

9Β. Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Μαιών δυνάμει του άρθρου 9 ή ασκών προσωρινά τη μαιευτική 

στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 12Γ φέρει τον 

επαγγελματικό τίτλο της "εγγεγραμμένης μαίας" κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



Χρήση 

ακαδημαϊκού 

τίτλου. 

9Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Μαιών δύναται, εκτός από τον επαγγελματικό τίτλο, να 

χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική 

σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε 

αυτόν τον τίτλο. Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος 

πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική 

επιτροπή που τον έχει χορηγήσει. 

 

 

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση 

στη Δημοκρατία με τίτλο ο οποίος απαιτεί στο κράτος αυτό 

συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον 

κάτοχο του, το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του 

τίτλου τη χρήση του τίτλου εκπαίδευσής του κράτους μέλους 

καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που 

καθορίζεται από το Συμβούλιο. 

Ανταλλαγή 

πληροφοριών 

μεταξύ κρατών 

μελών. 

9Δ.-(1) Το Συμβούλιο σε περίπτωση που πολίτης της 

Δημοκρατίας ή πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μαιών 

κάνει αίτηση για εγγραφή σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος 

μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα 

του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος 

μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα 

μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού 

χαρακτήρα που 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις 

ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση της μαιευτικής 

στη Δημοκρατία. 

(2) Όταν το Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή 

άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα 

που συνέβησαν στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν 

συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, εξετάζει την ακρίβεια 

των γεγονότων αυτών και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού 

σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, 

εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών. 

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο 

Μητρώο Μαιών υπηκόου κράτους μέλους, το Συμβούλιο λάβει 

γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία 

συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση του 

υπηκόου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και μπορούν 

να έχουν συνέπειες στην άσκηση της μαιευτικής, ενημερώνει 

σχετικά το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η 

διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη 

απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την 

πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο 

(2) του άρθρου 9 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του 

παρόντος εδαφίου. 
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(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του 

Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους 

είναι απόρρητες.». 

Κατάργηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 10. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

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

φράσης "Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου Επιπέδου ή το Μητρώο 

Μαιών" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση "Μητρώο Νοσηλευτών ή το 

Μητρώο Μαιών".  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

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

λέξης «νοσοκόμου» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «νοσηλευτής». 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου 

με την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

άρθρων 12Α, 12Β, 12Γ και 12Δ, μετά το άρθρο 12: 

 
«Παροχή 

υπηρεσιών 

νοσηλευτικής 

από υπηκόους 

κρατών μελών. 

Παράρτημα I. 

12Α.-(1) Νοσηλευτής, υπήκοος κράτους μέλους που κατέχει 

ένα από τους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I και 

είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, δύναται να παρέχει 

υπηρεσίες στον τομέα της νοσηλευτικής στη Δημοκρατία, 

χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών. 
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(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το 

Συμβούλιο τηρεί αρχείο νοσηλευτών παρεχόντων υπηρεσίες. 

Εγγραφή στο 

αρχείο 

νοσηλευτών 

παρεχόντων 

υπηρεσίες. 

12Β.-(1) Για την εγγραφή στο αρχείο νοσηλευτών παρεχόντων 

υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο 

Συμβούλιο τα ακόλουθα: 

  
(α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ότι ο 

ενδιαφερόμενος νοσηλευτής ασκεί νόμιμα τις 

δραστηριότητες του νοσηλευτή στο κράτος μέλος 

όπου βρίσκεται εγκατεστημένος 

  

  
(β) βεβαίωση ότι κατέχει ένα από τα διπλώματα, πτυχία, 

πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο 

Παράρτημα II και 

  

Παράρτημα II.  

  
(γ) δήλωση για το είδος των υπηρεσιών που θα παράσχει 

ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση που η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται προσωρινή διαμονή 

στη Δημοκρατία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η 

δήλωση αυτή μπορεί να γίνει εντός 7 ημερών μετά την 

παροχή των υπηρεσιών. 

  

 

(2) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν 

μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από 

την ημερομηνία έκδοσής τους. 
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(3) Νοσηλευτής, υπήκοος κράτους μέλους που παρέχει 

τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

υπόκειται στις ισχύουσες από την Κυπριακή νομοθεσία 

πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού 

χαρακτήρα, που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους νοσηλευτές 

που ασκούν τη νοσηλευτική στη Δημοκρατία, αλλά δεν 

υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος στον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών ή σε άλλους 

συνδέσμους και δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε 

συνδρομή. 

Παροχή υπηρεσιών 

μαιευτικής από 

υπηκόους  

κρατών μελών. 

Παράρτημα IV. 

12Γ.-(1) Υπήκοος κράτους μέλους που κατέχει ένα από τους 

τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, δύναται να παρέχει 

υπηρεσίες στον τομέα της μαιευτικής στη Δημοκρατία, χωρίς 

την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Μαιών. 

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το 

Συμβούλιο τηρεί αρχείο μαιών παρεχόντων υπηρεσίες. 

Εγγραφή στο 

 αρχείο μαιών 

παρεχόντων 

υπηρεσίες. 

12Δ.-(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο μαιών παρεχόντων 

υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο 

Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
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(α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ότι ο 

ενδιαφερόμενος ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες στον τομέα 

της μαιευτικής στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένος 

 

(β) βεβαίωση ότι κατέχει ένα από τα διπλώματα, πτυχία, 

πιστοποιητικά ή τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα V 

και 

Παράρτημα V. 

 

(γ) δήλωση για το είδος των υπηρεσιών που θα παράσχει ο 

ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών 

αυτών συνεπάγεται προσωρινή διαμονή στη Δημοκρατία. Σε 

επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει εντός 

7 ημερών μετά την παροχή των υπηρεσιών. 

 

(2) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν μπορούν 

να υποβληθούν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής τους. 

 

(3) Υπήκοος κράτους μέλους που παρέχει υπηρεσίες με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες 

από την Κυπριακή νομοθεσία πειθαρχικές διατάξεις 

επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, που ισχύουν για 

πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μαιών, τα οποία 

ασκούν τη μαιευτική στη Δημοκρατία, αλλά δεν υποχρεούται 

να 
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εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

Νοσηλευτών και Μαιών, ούτε να καταβάλει οποιαδήποτε 

συνδρομή.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της λέξης "νοσοκόμος" με τη λέξη 

"νοσηλευτής", οπουδήποτε αυτή υπάρχει· 
   

  (β) με την διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «ή εγγεγραμμένος 

αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλινικών ή 

εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος  ή βοηθητικός 

νοσοκόμος» 

   

  (γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) της 

φράσης «ή του αδειούχου εξ επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικών 

κλινικών ή Πρακτικού Νοσοκόμου ή Βοηθητικού Νοσοκόμου» 
   

  (δ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) της 

φράσης «ή τον εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος 

βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή εγγεγραμμένον Πρακτικόν 

Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον» 

   

  (ε) με τη διαγραφή στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) της 

φράσης «ή τον εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος 

βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή τον εγγεγραμμένον Πρακτικόν 

Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον» 
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 (στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της 

φράσης "Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσοκόμων" με τη φράση 

"Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών" 

  

 (ζ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) της 

φράσης «ή του εγγεγραμμένου αδειούχου εξ επαγγέλματος 

βοηθού ιδιωτικών κλινικών ή του εγγεγραμμένου Πρακτικού 

Νοσοκόμου ή βοηθητικού Νοσοκόμου». 

  

Τροποποίηση του 

τίτλου του Μέρους 

V του βασικού 

νόμου. 

16. Ο τίτλος του Μέρους V του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του με τον ακόλουθο τίτλο: 

"Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών". 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 
«Παγκύπριος 

Σύνδεσμος 

Νοσηλευτών και 

Μαιών. 

15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και 

Μαιών, που αποτελείται από όλους του εγγεγραμμένους 

νοσηλευτές και μαίες, που ασκούν το επάγγελμα στη 

Δημοκρατία.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

18. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Παγκύπριου 

Συνδέσμου Νοσοκόμων» στον πλαγιότιτλο και στο εδάφιο (1) 

με τη φράση «Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και 

Μαιών» 
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   (β) με την αντικατάσταση της φράσης «νοσοκόμων 

πρώτου επιπέδου» με τη φράση «νοσηλευτών και 

μαιών», οπουδήποτε αυτή υπάρχει 

    

   (γ) με την αντικατάσταση της λέξης «νοσοκόμος» με τη 

φράση «νοσηλευτής ή μαία».     

Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

19. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«νοσοκόμοι» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «νοσηλευτές ή μαίες». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

20.-(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «νοσοκόμων πρώτου επιπέδου» (δεύτερη γραμμή) 

με τη φράση «νοσηλευτών και μαιών». 

 

(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «νοσοκόμος» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση 

«νοσηλευτής ή μαία». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

21. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α), της φράσης «του 

νοσηλευτή και της μαίας», μετά τη λέξη «επαγγέλματος»    

  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) της φράσης «της 

μαιευτικής», μετά τη φράση «της νοσηλευτικής» και    
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(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) της λέξης 

«νοσοκόμου», με τη φράση «νοσηλευτή ή της μαίας». 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

22. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

 
«Ποινικά αδικήματα 

και ποινές. 

21. Όποιος - 
   

  (α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις αποπειράται να 

προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο 

Μαιών 

   

  (β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως πρόσωπο 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο 

Μητρώο Μαιών ή ως κάτοχο ειδικής άδειας ή 

λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, 

χαρακτηριστικό ή προσθήκη συνεπάγεται αυτό 

   

  (γ) ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου    

  (δ) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών ή 

Μαιών ή είναι κάτοχος ειδικής άδειας και ενώ του 

απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη 

διάρκεια αυτής της απαγόρευσης ασκεί τη 

νοσηλευτική ή μαιευτική 
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είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

23. Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη 

παράγραφο:   

  «(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του 

νοσηλευτή και της μαίας»    

  (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) της φράσης 

«καθώς και τον καθορισμόν μορφωτικών μαθημάτων 

και εξέτασιν των αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών 

ιδιωτικών κλινικών». 

   

Αντικατάσταση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

24. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Διαφύλαξη. 
23. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου κάθε 

πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Νόμου ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσοκόμων 

Δευτέρου Επιπέδου, στο Μητρώο Αδειούχων εξ επαγγέλματος 

βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή στο Μητρώο Πρακτικών 
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Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων, δικαιούται να 

συνεχίσει να ασκεί, το επάγγελμα του.». 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου  

με την προσθήκη  

νέων άρθρων. 

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

άρθρων 23Α και 23Β, μετά το άρθρο 23: 
  

 
«Εξουσία 

Υπουργού για 

τροποποίηση 

Παραρτημάτων. 

23Α. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα 

Παραρτήματα του παρόντος Νόμου. 

 
Μεταβατική 

διάταξη. 
23Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1)'του άρθρου 8, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος 

ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή 

του στην Κύπρο και είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής ή 

άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα 

II αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως 

νοσηλευτής, εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του 

άρθρου 8. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  

 
Παράρτημα II. 

  

  

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πολίτης της Δημοκρατίας ή 

σύζυγος ή τέκνο 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



  

πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην 

Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου μαιευτικής ή 

άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V 

αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως μαία, 

εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 9. Η 

διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος Νόμου.». 

 
Παράρτημα V. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου  

με την προσθήκη 

Παραρτημάτων. 

26. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων 

Παραρτημάτων: 
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(Άρθρα 8,12 A) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Οι επαγγελματικοί τίτλοι νοσηλευτών που αναφέρονται στα Άρθρα 8 και 12Α είναι οι ακόλουθοι:  

στην Αυστρία: 

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" 

στο Βέλγιο: 

"Hospitalie:(ere)/verpleegassistent(e)", infirmier(ere) hospitalier(ere)/  

"ziekenhuisvierpleger (-verpleegster)" 

στη Γαλλία: 

"infirmier(ere)" 

στη Γερμανία: 

"Krankenschwester", "Krankenpfleger" 

στη Δανία: 

"sygeplejerske" 

στην Ελλάδα: 

"Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια" 

στην Εσθονία: 

"öde" 

στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

- Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία: 

"State Registered Nurse" ή "Registered General Nurse" 
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- στη Σκωτία: 

"Registered General Nurse" 

- στην Ιρλανδία: 

"Registered General Nurse" 

- στην Ισπανία: 

"Enfermera / adiplo madola" 

- στην Ιταλία: 

"infermiere professionale" 

- στις Κάτω Χώρες: 

"verpleegkundige" 

- στη Λετονία: 

"masa" 

- στη Λιθουανία: 

"Bendrosios praktikos slaugytojas" 

- στο Λουξεμβούργο: 

"infirmier" 

- στη Μάλτα: 

"Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" 

- στην Ουγγαρία: 

"àpoló" 

- στην Πολωνία: 

"pielçgniarka" 
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- στην Πορτογαλία: 

"Enfermeiro" 

- στη Σλοβενία: 

"diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" 

- στη Σλοβακία: 

"sestra" 

- στη Σουηδία: 

"sjukskfterska" 

- στην Τσεχική Δημοκρατία: 

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel" 

- στη Φινλανδία: 

"sairaanhoitaja / sjukskftare - terveydenhoitaja / hdlsoverdare" 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(Άρθρα 8, 8Α, 12В, 23В) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 

νοσηλευτικής για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών: 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον τίτλο Πιστοποιητικό που  
συνοδεύει τον τίτλο 

Αυστρία 1. Diplom als Diplomierte 
Gesundheits - und 
Krankenschwester 
/Diplomierter 
Gesundheits - und 
Krankenpfleger 

1. Schule fur allgemeine Gesundheits - 
und Krankenpflege 

 

 2. Allgemeine 
Krankenpflegeschule 

 

 2. Diplom als Diplomiere 
Krankenschwester / 
Diplomierter 
Krankenpfleger 

 

Βέλγιο 1. Diploma 
gegradueerde 
verpleger/verpleeg ster 

1. De erkende 
opleidingsinstituten/les 
establissements d'enseignement 
reconnu/die anerkannten 
Ausbildungsanstalten. 

 

 - Diplome 
d'infirmier(ere) 
gradue(e) 

 

 - Diplom eines (einer) 
graduierten 
Krankenpflegers (- 
pflegerin) 

2. De bevoegde de 
Examencommissie van 
de Vlaamse  
Gemeenschap/Ie Jury  
competent  
d'enseignement de la 
Communauté française/  
der zustandigen 
prufungsausschuss der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

 

 2. Diploma in de ziekenhuis 
verpleegkunde 

 

 - Brevet 
ďinflrmier(ere) 
hospitalier(ere 

 

 - Brevet eines (einer) 
Krankenpflegers (- 
pflegerin) 

  

 3. Brevet van 
verpleegassistent( e) 

  

 - Brevet d'hospitalier 
(ere) 
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 - Brevet einer 
Pflegcassistentìn 

  

Γαλλία 1. Diplome ď Etat ď infirmier 
(ere) 

Le ministère de la sante  

 2. Diplome ď Etat ď  
infirmier (ere)  
délivré en vertu du 
décret no 99-1147  
du 29 decembre  
1999 

  

Γερμανία Zeugnis uber die  
staatliche Prufung in  
der Krankepflege 

Staatlicher Prufungausschuss  

Δανία Eksamensbevis öfter 
genneinfort 
sygeplejerskeuddannel  
se 

Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

 

Ελλάδα 1. Πτυχίο 
Νοσηλευτικής Παν/μίου 
Αθηνών 

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 2. Πτυχίο 
ΝοσηλευτικήςΤεχνολογι
κών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
 και Θρησκευμάτων 

 

 3. Πτυχίο Αξιωματικών 
Νοσηλευτικής 

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

 4. Πτυχίο Αδελφών 
Νοσοκόμων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  

 5. Πτυχίο Αδελφών 
Νοσοκόμων και 
Επισκεπτριών πρώην 
Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  

 6. Πτυχίο Τμήματος 
Νοσηλευτικής 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων 
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Εσθονία Diplom öe erialal 1. Taliinna Meditsiinikool  

  2. Tartu Meditsiinikool  

  3. Kohtla-Järve Meditsiinikool  

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Statement of  
Registration as a  
Registered General Nurse in 
part 1 or part  
12 of the register kept  
by the United Kingdom 
Central Council for  
Nursing, Midwifery and 
Health Visiting 

Various  

Ιρλανδία Certificate of  
Registered General  
Nurse 

An Bord Altrnais (The Nursing 
Board) 

 

Ισπανία Titulo de Diplomado 
universitario en  
Enfermeria 

Ministerio Educacion y  
Cultura / El rector de una Universidad 

 

Ιταλία Diploma di infermiere 
professionale 

Scuole riconosciute dallo Stato  

Λετονία 1. diploms par mâsas 
kvalifikâcijas iegüsanu 

2. mâsas diploms 

1. Mäsu skolas 
2. Universitátes tipa augstskola 
pamatojoties uz Valsts eksämenu 
komisijas lèmumu 

 

Λιθουανία 1. Aukštojo mokslo  
diplomas, nurodantis  
suteikta bendrosios  
praktikos slaugytojo  
profesine kvalifikacija 

1. Universitetas  

 2. Aukštojo mokslo  
diplomas(neuniversitetinès 
studijos),nurodantis suteikta  
bendrosios praktikos 
slaugytojo profesine 
kvalifikacija 

2. Kolegija  

Λουξεμβούργο 1. Diplome d'Etat ď infirmier Ministere de I' Education nationale, de 
la Formation professionnelle et des 
Sports 

 

 2. Diplome d'Etat ď infirmier 
hospitalier gradue 

 

Μάλτα Lawrja jew diploma fl- istudji 
tal-infermerija 

Universita 'ta' Malta  
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Ολλανδία 1. diploma's verpleger A, 
verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege 
benoemde examencommissie 

 

  

  

  

 2. diploma 
verpleegkundige 
MBOV 
(Middelbare 
Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege 
benoemde examencommissie 

 

  

  

  

  

  

 3. diploma 
verpleegkundige HBOV 
(Hogere Boroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege 
benoemde examencommisie 

 

  

  

  

  

 4. diploma 
beroepsonlerwijs 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege 
aangewezen opleidingsinstelling 

 

  

  

  

 5. Diploma hogere be 
oepsopleiding 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege 
aangewezen opleidingsinstelling 

 

  

  

  

Ουγγαρία 1. Apoló bizonyítvány 1. Iskola  

 2. Diplomas ápoló 2. Egyetem / föiskola  

 oklevél 3. Egyetem  

 
3. Egyetemi okleveles ápoló 

oklevél 

  

   

Πολωνία Dyplom ukoriczenia 1. Uniwersytet Medyczny  

 studiów wyžszych na 2. Collegium Medicum  

 kierunku Uniwersytetu Jagielloriskiego  

 pielegniarstwo z   

 tytutem «magister   

 pielegniarstwa»   

Πορτογαλία 1. Diploma do curso de 
enfermagem geral 

1. Escolas de Enfermagem  

   

   

 2. Diploma/carta de curso de 
bacharelato em enfermagem 

2. Escolas Superiores de 
Enfermagem 
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 3. Carta de curso de 
licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de 
Enfermagem; Escolas Superiores de 
Saude 

 

Σλοβακία 1. Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
«magister z ošetrovaterstva» 
(«Mgr.») 

1. Vysoká škola  

 2. Vysoká škola  

 3. Středná zdravotnická škola  

 2. Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického titulu 
«bakalář 
z ošetrovaterstva» («Bc.») 

  

 3. Absolventský diplom v 
študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

  

Σλοβενία Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov «diplomirana 
medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik» 

1. Univerza  

 2. Visoka strokovna šola  

Σουηδία Sjukskorerskeexamen Universitet eller hogskola  

Τσεχική 
Δημοκρατία 

1. Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná 
státem 

1. Vysvědčeni o státní 
závěrečné zkoušce 

 2. Diplom o ukončení studia 
ve studijním oboru 
diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, 
DiS.) 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo 
uznaná státem 

2. Vysvědčeni o 
absolutoriu 

Φινλανδία 1. Sairaanhoitajan tutkinto / 
sjukskorarexamen 

1. Terveydenhuolto- oppilaitokset / 
halsovardslaro anstalter 

 

 2. Sosiaali - ja terveysalan 
ammattikorkeakoul ututkinto, 
sairaanhoitaja (AMK) / 
yrkeshogskoleexa men inom 
halsovard och det sociala 
omradet, sjukskotare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut / 
yrkeshogskolor 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ lII 
(Άρθρα 8, 8Α) 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα II, για να εξασφαλίσουν στον κάτοχο τους εγγραφή στο Μητρώο 

Νοσηλευτών, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά τη συνολική 

διάρκεια της εκπαίδευσής του: 

(α) Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένης ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και 

της συμπεριφοράς των υγειών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων, που υφίστανται 

μεταξύ της καταστάσεως της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 

του 

(β) Ικανοποιητική γνώση της φύσεως και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών, 

που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη 

(γ) Προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και 

να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και σε χώρους, όπου ο αριθμός του 

ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη των ασθενών από 

νοσηλευτές 

(δ) Την ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία εκ της 

συνεργασίας με το πρόσωπο αυτό 

(ε) Εμπειρία εκ της συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα. 
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2. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

(α) Γενική σχολική εκπαίδευση δέκα ετών, η οποία πιστοποιείται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο 

τίτλο, που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό 

που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοτίμου επιπέδου προς τις επαγγελματικές 

σχολές νοσηλευτών 

(β) Εκπαίδευση με πλήρες ωράριο εξειδικευμένα επαγγελματική, αναφερόμενη υποχρεωτικά στην ύλη 

του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος Παραρτήματος και 

περιλαμβάνουσα τρία έτη σπουδών ή 4600 ώρες θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας. 

3. Το Συμβούλιο φροντίζει ώστε η Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου που είναι επιφορτισμένη με την 

εκπαίδευση των νοσηλευτών να είναι υπεύθυνη για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και κλινικής 

διδασκαλίας για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. 

4. Η θεωρητική διδασκαλία ορίζεται ως το τμήμα της εκπαίδευσης στη γενική περίθαλψη με το οποίο 

οι υποψήφιοι νοσηλευτές αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις, κατανόηση, ικανότητες και 

επαγγελματική συμπεριφορά προκειμένου να οργανώνουν, να παρέχουν και να αξιολογούν την 

παροχή υγειονομικής περίθαλψης εν γένει . Η κατάρτιση αυτή παρέχεται από διδακτικό προσωπικό 

γενικής περίθαλψης και από άλλα αρμόδια πρόσωπα στη Νοσηλευτική Σχολή, σε άλλες σχολές 

νοσηλευτών καθώς και στους άλλους τόπους διδασκαλίας που επιλέγει η Νοσηλευτική Σχολή. 

5. Η κλινική διδασκαλία ορίζεται ως το τμήμα της εκπαίδευσης στη γενική περίθαλψη με το οποίο ο 

υποψήφιος νοσηλευτής διδάσκεται, στο πλαίσιο μιας ομάδας και σε άμεση επαφή με υγιές ή ασθενές 

άτομο ή/και ομάδα, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη γενική περίθαλψη, 

βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει . O υποψήφιος 
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νοσηλευτής διδάσκεται όχι μόνο να συμμετέχει σε μια ομάδα, αλλά ακόμα και να προΐσταται της 

ομάδας αυτής, οργανώνοντας τη γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

εκπαίδευσης ατόμων ή μικρών ομάδων στο πλαίσιο του υγειονομικού ιδρύματος ή της κοινότητας. 

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και άλλα υγειονομικά ιδρύματα και στην 

κοινότητα, υπό την ευθύνη νοσηλευτών εκπαιδευτικών και με τη συνεργασία και τη βοήθεια άλλων 

επαγγελματιών νοσηλευτών. Στη διαδικασία της διδασκαλίας μπορεί να συμμετέχει και άλλο 

ειδικευμένο προσωπικό. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών στο μέτρο που οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αυτών βοηθούν στην εκπαίδευση τους, 

επιτρέποντας τους να μάθουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που απαιτεί η γενική περίθαλψη. 

6. Η θεωρητική διδασκαλία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος Παραρτήματος πρέπει 

να σταθμίζεται και να συντονίζεται με την κλινική διδασκαλία που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο 

7 του παρόντος Παραρτήματος, έτσι ώστε οι γνώσεις και οι εμπειρίες που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος να μπορούν να αποκτηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Η 

διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 και της κλινικής 

διδασκαλίας τουλάχιστον ήμισυ της κατώτατης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2, στοιχείο β, ανωτέρω. 

7. Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου 

νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη και τουλάχιστον τ' 

αναφερόμενα σ' αυτά μαθήματα. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορεί να 

πραγματοποιείται στα πλαίσια άλλων κλάδων ή σε συνδυασμό με αυτούς. 
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Α. Θεωρητική διδασκαλία: 

α) Νοσηλεία:- 

Φύση και δεοντολογία του επαγγέλματος Γενικές αρχές υγιεινής και 

νοσηλείας Αρχές νοσηλείας στον τομέα:- 

 Γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων 

 Γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων 

 Παιδοκομίας και παιδιατρικής 

 Υγιεινής περιθάλψεως λεχώνων και νεογεννήτων 

 Πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής 

 Γηροκομίας και γηριατρικής 

β) Βασικές επιστήμες:- 

Ανατομία και φυσιολογία 

Παθολογία 

Βακτηριολογία, ιολογία και παρασιτολογία 

Βιοφυσική, βιοχημεία και ραδιολογία 
Διαιτητική 

Υγιεινή: 

 Προληπτική ιατρική 

 Υγειονομική εκπαίδευση 

Φαρμακολογία 

γ) Κοινωνικές επιστήμες:- 

Κοινωνιολογία 

Ψυχολογία 
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Γενικές αρχές διοικήσεως 

Γενικές αρχές διδασκαλίας 

Κοινωνική και υγειονομική νομοθεσία 

Νομικά ζητήματα του επαγγέλματος 

 

Β. Κλινική διδασκαλία: - 

Νοσηλεία στον τομέα: 

 γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων, 

 γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων, 

 παιδοκομίας και παιδιατρικής, 

 υγιεινής και περιθάλψεως λεχώνων και νεογέννητων, 

 πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής, 

 γηροκομίας και γηριατρικής, 

 κατ' οίκον νοσηλείας. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 154(I)/2003



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

   (Άρθρο 12Γ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΙΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ , ΜΕΛΩΝ 

1. Οι επαγγελματικοί τίτλοι μαιών που αναφέρονται στο Άρθρο 12Γ είναι οι ακόλουθοι: 

-στην Αυστρία: 

Hebamme 

-στο Βέλγιο: 

Accoucheuse / vroedvrouw 

-στη Γαλλία: 

Sage - femme 

-στη Γερμανία: 

Hebamme ή Entbindungspfleger 

-στη Δανία: 

jordemoder 

-στην Ελλάδα: 

Μαία ή Μαιευτής 

-στην Εσθονία: 

Ämmaemand 

-στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

-Midwife 

-στην Ιρλανδία: 

midwife 
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-στην Ισπανία: 

matrona / asistente obstetrico/ enfermeria obstetrica-ginecologica 

-στην Ιταλία: 

Ostetrica 

-στις Κάτω Χώρες: 

Verkisjybduge 

-στη Λετονία: 

Vecmäte 

-στη Λιθουανία: 

Akušeris 

-στο Λουξεμβούργο: 

Sage - femme 

-στη Μάλτα 

Qabla 

-στην Ουγγαρία: 

Szülésznö 

-στην Πολωνία 

Potožna 

-στην Πορτογαλία: 

enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica 

-στη Σλοβακία 

Porodná asistentka 
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-στη Σλοβενία 

Dimplomirana babica / Diplomirani babičar 

-στη Σουηδία: 

barnmorska 

-στην Τσεχική Δημοκρατία: 

Porodní asistentka/porodní asistent 

-στη Φινλανδία:  

kδtilφ/barnmorska 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Άρθρα 9, 9Α, 12Δ, 23В)  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΙΩΝ 

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους μαιευτικής 

για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών: 

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί  
τον τίτλο 

Πιστοποιητικό που 
συνοδεύει τον τίτλο 

Αυστρία Hebammen - Diplom Hebamenkakademie/ 
Bundeschebammenlehr 
anstatt 

 

Βέλγιο  Diploma van 
vroedvrouw / 

1. De erkende 
opleidingsinstituten / les 
établissements ď enseignement 

 

  

  Diplome ď 
accoucheuse 

2. De bevoegde 
Examencommissie van de 
Vlamss Gemeenschap/ le Jury 
competent ď enseignement  
de la Communauté française 

 

Γαλλία Diplome de sage-femme L'état  

Γερμανία Zeugnis uber die staatliche Prufung 
fur Hebammen und 
Entbindungspfleger 

Staatlicher Prufungsausschuss  

Δανία Bevis for bestaet 
jordemodereksamen 

Danmarks jordemoderskole  

Ελλάδα 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (T.E.I.) 

 

 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών  
της Ανωτέρας Σχολής 
Στελεχών Υγείας και Κοινων. 
Πρόνοιας 

2. «ATEE Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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 (ΚΑΤΕΕ) 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής 
Μαιών 

3. Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας 

 

Εσθονία Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool  

 2. Tartu Meditsiinikool  

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Statement of registration as a Midwife 
on part 10 of the register kept by the 
United Kingdom Central Council for 
Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various  

Ιρλανδία Certificate in Midwifery An Board Altranais  

Ισπανία Titulo de matrona / asistente 
obstetrico (matrona)/ enfermeria 
obstetrica-ginecologica 

Ministerio de Educacion y 
Cultura 

 

Ιταλία Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  

Λετονία Diploms par vecmâtes kvalifikacijas 
iegūšanu 

Mâsu skolas  

Λιθουανία 1. Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas 1. Pažymėjimas, 
liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  2. Kolegija 

 3. Kolegija 
  2. Pažymėjimas, 

liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

   

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 

  

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 
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Λουξεμβούργο Diplome de sage-femme Ministere de L'Education 
nationale, de la Formation 
professionnelle et des Sports 

 

Μάλτα Lawrja jew diploma fl-lstudji 
tal-Qwiebel 

Universita' ta' Malta  

Ολλανδία Diploma van verleskundige Door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport erkende 
opleidingsinstellingen 

 

Ουγγαρία Szülésznö bizonyítváay Iskola/föiskola  

Πολωνία Dyplom ukoňczenia studiów 
wyžszych na kierunku podožnictwo 
z tyti/lem «magister položnictwa» 

1. Uniwersytet Medyczny  

 2. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagielloňskiego 

 

Πορτογαλία 1. Diploma de enfermeiro 
especialista em  enfermagem 
de saude materna e obstetrica 

1. Ecolas de 
Enfermagem 

 

 2. Diploma / carta de curso de 
estudos superiores 
especializados em enfermagem 
de saude materna e obstetrica 

  

 2. Escolas Superiores de 
Enfermagem 

 

 3. Diploma (do curso de 
pos-licenciatura) de 
especializacao em enfermagen 
de saude materna e obstetrica 

3. Escolas Superiores de 
Enfermagem Escolas 
Superiores de Saude 

 

Σλοβακία 1. Vysokoškolský diplom о udelení 
akademického titulu «bakalár z 
pôrodnej asistencie» («Bc.») 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 

 

 2. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná porodná 
asistentka 

  

Σλοβενία Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov«diplomirana 
babica/dimplomirani babičar» 

1. Univerza  

 2. Visoka strokovna šola  
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Σουηδία Barnmorskeexamen Universitet eller hogskola  

Τσεχική 
Δημοκρατία 

1. Diplom ο ukončení studia ve 
studijním programu ošetřovatelství 
ve studijním oboru porodní 
asistentka (bakalář, Bc.) 

1. Vysoká škola zřízená nebo 
uznaná státem 

1. Vysvědčeni o státní 
závěrečné zkoušce 

 2. Diplom o ukončení studia ve 
studijním oboru diplomovaná 
porodní asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS.) 

2. Vyšší odborná škola zřízená 
nebo uznaná státem 

2. Vysvědčení o 
absolutoriu» 

Φινλανδία 1. Katilon turkinto / 
barnmorskeexamen 

1. Terveydenhuolto- 
oppilaitokset / 
halsovardslaroansta lier 

 

 2. Sosiaali-ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututk into, 
katilo (AMK) / 
yrkeshogskoleexamen inom 
halsovard oca der sodala omrader, 
hammorska (YH) 

 

 2. Ammarrikorkeakoulu t / 
yrkeshogskolor 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

(Άρθρα 9, 9Α) 

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΙΩΝ 

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι μαιών που αναφέρονται στο Παράρτημα V, για να 

εξασφαλίσουν στον κάτοχο τους εγγραφή στο Μητρώο Μαιών, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης του: 

(α) Επαρκείς γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας, ιδίως 

της μαιευτικής και της γυναικολογίας 

(β) επαρκείς γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας 

(γ) λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της 

μαιευτικής και του νεογέννητου, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της καταστάσεως της υγείας 

του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του και της συμπεριφοράς του 

(δ) επαρκή κλινική πείρα υπό την εποπτεία αναγνωρισμένου εξειδικευμένου προσωπικού στη 

μαιευτική και σε αναγνωρισμένα ιδρύματα 

(ε) επαρκή γνώση σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία 

συνεργασίας με αυτό το προσωπικό υγείας. 

2. Η εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:- 

(α) Είτε ειδική εκπαίδευση μαίας κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών θεωρητική και 

πρακτική, που ακολουθείται από επαγγελματική εξάσκηση δύο χρόνων, για την οποία χορηγείται 
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βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές η οποία πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος, αφού έχει λάβει το δίπλωμα 

μαιευτικής, έχει ασκήσει κατά ικανοποιητικό τρόπο σε ένα νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας 

αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό τις δραστηριότητες της μαίας για τα δύο αυτά χρόνια, 

(β) είτε ειδική εκπαίδευση μαιευτικής κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών ή 3000 

ωρών στην οποία η είσοδος εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου 

νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που αναφέρεται στο Παράρτημα II του παρόντος Νόμου 

και που ακολουθείται από επαγγελματική εξάσκηση ενός χρόνου, για την οποία χορηγείται βεβαίωση 

από τις αρμόδιες αρχές η οποία πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος, αφού έχει λάβει το δίπλωμα της μαίας, 

έχει ασκήσει κατά ικανοποιητικό τρόπο σε ένα νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για 

το σκοπό αυτό τις δραστηριότητες της μαίας για τον ένα αυτό χρόνο, 

(γ) είτε ειδική εκπαίδευση μαίας κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον δύο ετών ή 3600 ωρών στην 

οποία η είσοδος εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτού 

υπεύθυνου για γενικές φροντίδες που αναφέρεται στο Παράρτημα II του παρόντος νόμου. 

3. Η ειδική εκπαίδευση μαίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2(α) πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 

την ύλη του προγράμματος εκπαιδεύσεως που φαίνεται στην παράγραφο 7 του παρόντος 

Παραρτήματος, και η εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2(β) πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον την ύλη του προγράμματος εκπαιδεύσεως που φαίνεται στην παράγραφο 7 του παρόντος 

Παραρτήματος, η οποία δεν αποτελεί μέρος ισότιμης διδασκαλίας με την εκπαίδευση του νοσηλευτή. 

4. (1) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το επιφορτισμένο με την εκπαίδευση των μαιών, είναι υπεύθυνο για το 

συντονισμό μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής ασκήσεως στο σύνολο του προγράμματος 

σπουδών. 
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(2) Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία που προβλέπεται στο μέρος Α της παραγράφου 7 του 

παρόντος Παραρτήματος πρέπει να σταθμίζεται και να συντονίζεται με την κλινική εκπαίδευση της 

μαίας που προβλέπεται στο μέρος Β της παραγράφου 7 του παρόντος Παραρτήματος, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

Παραρτήματος να αποκτώνται κατά τον αρμόζοντα τρόπο. 

(3) Η κλινική διδασκαλία της μαίας πρέπει να πραγματοποιείται υπό μορφή εποπτευομένων πρακτικών 

ασκήσεων σε νοσηλευτικό κέντρο ή σε άλλες υγειονομικές μονάδες ή οργανισμούς, αναγνωρισμένες 

από τις αρμόδιες αρχές. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως αυτής, οι υποψήφιες μαίες συμμετέχουν 

στις δραστηριότητες των εν λόγω υπηρεσιών κατά το μέτρο που οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν 

στην εκπαίδευση τους και ενημερώνονται για τις υπευθυνότητες που συνεπάγονται οι δραστηριότητες 

των μαιών. 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1-4 του παρόντος Παραρτήματος, το Συμβούλιο 

δύναται να επιτρέπει την εκπαίδευση κατά μερική απασχόληση υπό όρους τους οποίους το ίδιο 

επιβάλλει. Η συνολική διάρκεια της εκπαιδεύσεως κατά μερική απασχόληση δεν δύναται να είναι 

κατώτερη από εκείνη της εκπαιδεύσεως κατά πλήρη απασχόληση. Το επίπεδο εκπαιδεύσεως δεν 

επιτρέπεται να διακυβευτεί λόγω της κατά μερική απασχόληση εκπαιδεύσεως. 

6. Το Συμβούλιο επιβάλλει ώστε οι μαίες να είναι τουλάχιστον ικανές για την ανάληψη και την άσκηση 

των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται κάτωθι: 

 (α) Την παροχή σωστών πληροφοριών και συμβουλών στα θέματα του οικογενειακού 

προγραμματισμού,   

 (β) την εξακρίβωση της εγκυμοσύνης και στη συνέχεια παρακολούθηση της 

φυσιολογικής εγκυμοσύνης και εκτέλεση των εξετάσεων που είναι αναγκαίες για τον 

έλεγχο της εξελίξεως της φυσιολογικής εγκυμοσύνης, 
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(γ) την έγγραφη ή συμβουλευτική υπόδειξη για εκτέλεση των απαραιτήτων εξετάσεων 

για την όσο γίνεται πιο πρώιμη διάγνωση κάθε επικίνδυνης εγκυμοσύνης, 
 

(δ) την κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας των γονέων στο μελλοντικό ρόλο 

τους, την εξασφάλιση της πλήρους προετοιμασίας τους για τον τοκετό 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών στο τομέα της υγιεινής και της 

διατροφής, 

 

(ε) την περίθαλψη και την βοήθεια της εγκύου στη διάρκεια της εξελίξεως του τοκετού 

και την παρακολούθηση της καταστάσεως του εμβρύου με τα κατάλληλα κλινικά 

και τεχνικά μέσα, 

 

(στ) την εκτέλεση του φυσιολογικού τοκετού στην περίπτωση που πρόκειται για 

κεφαλική προβολή περιλαμβανομένης εν ανάγκη και της περινεοτομίας και σε 

επείγουσα περίπτωση την διενέργεια τοκετού ισχιακής προβολής, 
 

(ζ) τη διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό συμπτωμάτων που φανερώνουν ανωμαλίες που 

απαιτούν την παρέμβαση γιατρού, και την παροχή βοήθειας σ' αυτόν σε περίπτωση 

επεμβάσεως, τη λήψη επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού, 

ιδίως δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα, η οποία ακολουθείται ενδεχομένως 

από δακτυλική επισκόπηση της μήτρας, 

 

(η) την εξέταση και την φροντίδα του νεογνού, τη λήψη όλων των μέτρων που 

επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης και την εφαρμογή σε δεδομένη περίπτωση 

άμεσης ανανήψεως, 

 

(θ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λεχωίδας και την παροχή όλων των 

απαραίτητων συμβουλών που αποβλέπουν στην ανατροφή του νεογνού με τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες, 
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 (ι) την εφαρμογή της θεραπείας που ορίσθηκε από το γιατρό, 

 (κ) την τήρηση των απαραιτήτων εγγράφων ιστορικών και αρχείων. 

  

7. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαιών 

Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως για την απόκτηση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων 

μαιών περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα μέρη:- 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

(α) Γενικά Μαθήματα 

1. Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας 

2. Θεμελιώδεις έννοιες παθολογίας 

3. Θεμελιώδεις έννοιες μικροβιολογίας, ιολογίας και παρασιτολογίας 

4. Θεμελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχημείας και ακτινολογίας 

5. Παιδιατρική ιδίως σε ότι αφορά τα νεογνά 

6. Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη ασθενειών, πρώιμη διάγνωση 
 

7. Διατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ότι αφορά τη διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του 

βρέφους που θηλάζει. 
 

8. Θεμελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και προβλήματα κοινωνικής ιατρικής 
 

9. Θεμελιώδεις έννοιες φαρμακολογίας 

10. Ψυχολογία 

11. Παιδαγωγική 

12. Νομοθεσία, υγειονομική και κοινωνική οργάνωση 

13. Δεοντολογία και νομοθεσία σχετική με το επάγγελμα 

14. Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός 

15. Νομική προστασία της μητέρας και του παιδιού 
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(β) Ειδικά μαθήματα των δραστηριοτήτων της μαίας 

1. Ανατομία και φυσιολογία 

2. Εμβρυολογία και ανάπτυξη του εμβρύου 

3. Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία 

4. Παθολογία γυναικολογική και μαιευτική 

5. Προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα, περιλαμβανομένων των ψυχολογικών 

απόψεων 
 

6. Προετοιμασία του τοκετού (περιλαμβανομένης της γνώσεως και χρήσεως του τεχνικού 

μαιευτικού οπλισμού) 
 

7. Αναλγησία, αναισθησιολογία και ανάνηψη 

8. Φυσιολογία και παθολογία του νεογνού 

9. Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού 

10. Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες 

Β . ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η διδασκαλία αυτή παρέχεται υπό κατάλληλη επίβλεψη και περιλαμβάνει: 

1. Παρακολούθηση εγκύων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εξετάσεις προ του τοκετού. 

2. Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων γυναικών. 

3. Εκτέλεση από κάθε σπουδαστή 40 τοκετών τουλάχιστον όταν αυτός ο αριθμός δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί λόγω ελλείψεως επιτόκων, μπορεί να μειωθεί σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο, 

επιπλέον, ότι ο σπουδαστής συμμετέχει ενεργώς σε 20 τοκετούς . 

4. Ενεργός συμμετοχή σε τοκετούς ισχιακής προβολής . Αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανεπαρκούς 

αριθμού τοκετών ισχιακής προβολής, η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με προσομοίωση . 
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5. Εκτέλεση περινεοτομίας και εκμάθηση της συρραφής . Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει 

θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση. Η εκμάθηση της συρραφής, η οποία μπορεί να γίνεται και 

με προσομοίωση αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, περιλαμβάνει τη συρραφή της τομής από 

περινεοτομία και, τη συρραφή απλών ρήξεων του περινέου. 

6. Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 γυναικών με υψηλού κινδύνου κύηση,, ή τοκετό ή λοχεία. 

7. Παρακολούθηση και περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, 100 τουλάχιστον λεχώνων 

και υγειών νεογνών. 

8. Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών που απαιτούν ειδική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων 

των πρόωρων, των υπερόρημων νεογνών, των νεογνών χαμηλού βάρους και των ασθενών νεογνών. 

9. Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής. 

10. Εισαγωγή στην ιατρική και χειρουργική περίθαλψη. Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει 

θεωρητική διδασκαλία και κλινικές ασκήσεις.». 

Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 
27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε 

ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν υπηκόους κρατών 

μελών τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 

Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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