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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 

217(Ι) του 2004 

249(Ι) του 2004.   

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοσηλευτικής 

και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του  2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

Νόμους του 1988 μέχρι (Αρ. 2) του 2004 (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 μέχρι 2006.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(9)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών 

προσώπου που ικανοποιεί  τις πρόνοιες του άρθρου 8Α 

και ασκούσε το επάγγελμα του νοσηλευτή δευτέρου 

επιπέδου γενικής νοσηλευτικής στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 2004, εφόσον 

ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ασκούσε στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας το επάγγελμα του Νοσηλευτή 

Δευτέρου Επιπέδου Γενικής Νοσηλευτικής πραγματικά και 
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νόμιμα για τρία συναπτά έτη.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25Α 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 25Α   του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της επιφύλαξης στο τέλος αυτού με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30(Ι) του 2006. 

 

 

 

 

 

214 του 1988. 

«    Νοείται ότι στο εν λόγω Μητρώο 

εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή 

τους, που υποβάλλεται εντός έξι μηνών 

από της ενάρξεως της ισχύος του περί 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, 

πρόσωπα τα οποία είχαν το δικαίωμα 

να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσοκόμων 

Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 

του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

Νόμου του 1988.». 

 

 

 

 

 

ΑΠ/ΝΚ/ΓΧ 
23.02.082.2005 
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