
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

214 του 1988 

131 του 1991 

154(Ι) του 2003. 

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

Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 

έως 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”)  

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 

οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι του 1988 έως 2004. 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

ειδικής διάταξης. 

 2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

του της ακόλουθης ειδικής διάταξης: 

  «Ειδική 

διάταξη για 

Μητρώο 

Νοσοκόμων 

Δεύτερου 

Επιπέδου. 
 ...(Ι) του 2004. 

25A. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού 

νόμου για τους σκοπούς εφαρμογής των 

διατάξεων του περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 

Νόμου του 2004, ο Έφορος τηρεί 

Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου 

Επιπέδου: 

     

   

 

 

 

 

 

 

  Νοείται ότι στο εν λόγω Μητρώο 

εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή 

τους, που υποβάλλεται εντός τριών 

μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, πρόσωπα τα οποία 

είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο 

Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου 
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214 του 1988. 

με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του 

άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμου του 1988. ». 

     

   
 

 

 

 

24 Ιουνίου 2004 

 

ΛΜΙΧ/ΜV 

 

 

Αρ. Φακ. 23.02.048.2004 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμου, ώστε να καταρτιστεί από τον Έφορο προσωρινό Μητρώο 

Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου.  

 Ο καταρτισμός του εν λόγω Μητρώου κρίνεται αναγκαίος ώστε τα πρόσωπα που 

θα είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό να μπορούν μέχρι την 1η Απριλίου 2006, να καλύπτουν 

τις ανάγκες του νοσηλευτικού προσωπικού των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σύμφωνα με 

τη ρύθμιση που προτείνεται ταυτόχρονα και παράλληλα με άλλη σχετική πρόταση 

νόμου. 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει ουσιαστικά στην παροχή δυνατότητας σε 

νοσοκόμους δεύτερου επιπέδου να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση των προσόντων 

τους για σκοπούς  απασχόλησής τους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, πράγμα που δεν 

έπραξαν προηγουμένως. 

 

 

 

          Κυριάκος Τυρίμος 

   εκ μέρους της κοινοβουλευτική ομάδας  

         ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις  

 

 

24 Ιουνίου 2004 

 

ΛΜΙΧ/ΜV 
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