
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2009 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

90(Ι) του 2001 

193(Ι) του 2003 

2(Ι) του 2004 

93(Ι) του 2004 

211(Ι) του 2004 

213(Ι) του 2004 

216(Ι) του 2004 

110(Ι) του 2005 

19(Ι) του 2006 

29(Ι) του 2008 

145(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 

(Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 

Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως 2009 (που στο εξής θα 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 

(Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμοι του 2001 έως 2010. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

των επιφυλάξεων του εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες 

επιφυλάξεις: 

  
  

 

Πρώτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Χ. 

 Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 

άρθρων 29 και 30, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 

4 και 6 του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος 

τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Οκτωβρίου 2011: 

   Νοείται περαιτέρω ότι- 
    
  (α) από την 1η Οκτωβρίου 2010 μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2010- 
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   (i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα μέχρι και δέκα (10) κλίνες 

περιλαμβάνεται στο νοσηλευτικό   

προσωπικό   τουλάχιστον   ένας  (1) 

εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους 

απασχόλησης και στα ωράρια εργασίας 

που δεν εργάζεται εγγεγραμμένος 

νοσηλευτής, εργάζεται βοηθός εξ 

επαγγέλματος ή βοηθητικό προσωπικό 

που είναι καταχωρημένοι στον οικείο 

κατάλογο που καταρτίστηκε από το 

Υπουργείο Υγείας και ένας 

εγγεγραμμένος νοσηλευτής βρίσκεται σε 

εφημερία· 
     
   (ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και 

είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους απασχόλησης, ήτοι ένας (1)  

εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε 

κάθε ωράριο εργασίας· 
     
   (iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα πέραν των είκοσι (20) 

κλινών περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους 

απασχόλησης, ήτοι δύο (2) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε 

κάθε ωράριο εργασίας· 
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  (β) από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 30ή 

Ιουνίου 2011- 
     
   (i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα  μέχρι και δέκα (10) κλίνες 

περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τουλάχιστον τρεις (3) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους 

απασχόλησης      και      τουλάχιστον     

ένας     (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με 

εξαίρεση τις κλινικές ημερήσιας 

νοσηλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται 

στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον 

ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας· 
     
   (ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και 

είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον 

ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας· 
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   (iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα  από είκοσι μία (21) μέχρι 

και τριάντα πέντε (35) κλίνες 

περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τουλάχιστον οκτώ (8) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους 

απασχόλησης και τουλάχιστον δύο (2) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε 

κάθε ωράριο εργασίας· 
     
   (iv) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα   πέραν των τριάντα πέντε 

(35) κλινών περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

δεκατέσσερις (14) εγγεγραμμένοι 

νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και 

τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι 

νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο 

εργασίας· 
    
  (γ) από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2011- 
    
   (i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα  μέχρι και δέκα (10) κλίνες 

περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τουλάχιστον τέσσερις (4) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους 

απασχόλησης     και     τουλάχιστον    

ένας     (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με 

εξαίρεση      τις      κλινικές       ημερήσιας  
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    νοσηλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται 

στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον 

ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται  σε  κάθε  ωράριο  εργασίας· 
     
   (ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και 

είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

πέντε (5) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον 

ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής 

εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας· 
     
   (iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα  από είκοσι μία (21) μέχρι 

και τριάντα πέντε (35) κλίνες 

περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τουλάχιστον δέκα (10) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους 

απασχόλησης και τουλάχιστον δύο (2) 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε 

κάθε ωράριο εργασίας· 
     
   (iv) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με 

δυναμικότητα   πέραν των τριάντα πέντε  

(35) κλινών περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον 

δεκαέξι (16) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

πλήρους  απασχόλησης  και  τουλάχιστον 
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    τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 

εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας.». 
  
Τροποποίηση  

του Μέρους Χ  

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το Μέρος Χ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (α) και (β) της 

παραγράφου 1 αυτού, με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους 

(α) και (β): 
   

 

 

 

 

 

 

214 του 1988 

131 του 1991 

154(Ι) του 2003 

217(Ι) του 2004 

249(Ι)( του 2004 

30(Ι() του 2006 

43(Ι() του 2009. 

«(α) 
 

 

Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό 

νοσηλευτήριο με πέραν των είκοσι (20) 

κλινών, διαθέτει έναν τουλάχιστο 

γενικό προϊστάμενο, ο οποίος κατέχει 

πιστοποιητικό νοσηλευτή γενικής 

νοσηλευτικής και είναι εγγεγραμμένος 

με βάση τους περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμους του 1988 μέχρι 

2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται: 

     
     Νοείται ότι, στην περίπτωση 

αμιγώς μαιευτικού - γυναικολογικού 

ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, ο γενικός 

προϊστάμενος    πρέπει     να     κατέχει 
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    πιστοποιητικό  άδειας  ασκήσεως 

επαγγέλματος  μαίας  και  να   είναι 

εγγεγραμμένος με βάση τους εν λόγω 

Νόμους. 
      

   (β) Στην περίπτωση αμιγώς ψυχιατρικού 

κέντρου ασφαλούς νοσηλείας, ο 

γενικός προϊστάμενος πρέπει να 

κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή 

ψυχιατρικής νοσηλευτικής και να είναι 

εγγεγραμμένος  με     βάση  τους   περί 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 

του 1988 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»· 
   
 (β) με την τροποποίηση της παραγράφου 3 αυτού, ως ακολούθως: 
    
  (i) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της 

υποπαραγράφου (δ) αυτής, με τις ακόλουθες νέες 

επιφυλάξεις: 
    
     «Νοείται ότι το νοσηλευτικό προσωπικό 

στην περίπτωση ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς 

νοσηλείας και συνήθους ψυχιατρικού κέντρου 

είναι νοσηλευτές εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

ψυχιατρικής νοσηλευτικής:  
     
     Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 η στελέχωση των συνήθους 

ψυχιατρικών κέντρων με νοσηλευτές 

εγγεγραμμένους στο μητρώο ψυχιατρικής 

νοσηλευτικής δύναται να καλύπτεται από 

νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.»· 
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  (ii) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της 

υποπαραγράφου (ε) αυτής, με τις ακόλουθες νέες 

επιφυλάξεις: 
    
     «Νοείται ότι το προσωπικό στην 

περίπτωση μαιευτικής - γυναικολογικής μονάδας 

είναι μαίες, εγγεγραμμένες δυνάμει των περί 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων του 1988 

μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται: 
    
     Νοείται περαιτέρω ότι στις πιο πάνω 

αναλογίες μαιών μπορεί να περιληφθούν 

νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, νοουμένου ότι 

σε κάθε βάρδια εργάζεται τουλάχιστον μία μαία 

και η στελέχωση των αμιγώς γυναικολογικών 

μονάδων δύναται να καλύπτεται από μαίες ή 

νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής: 
    
     Νοείται έτι περαιτέρω ότι μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 η στελέχωση των μαιευτικών - 

γυναικολογικών μονάδων με μαίες δύναται να 

καλύπτεται από νοσηλευτές γενικής 

νοσηλευτικής.»· 
    
  (iii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (θ) αυτής, 

με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (θ): 
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    «(θ) Για τμήμα εξωτερικών ιατρείων εντός 

νοσηλευτηρίου, σε περίπτωση που υφίσταται ως 

χωριστή μονάδα του νοσηλευτηρίου - ένας 

τουλάχιστον νοσηλευτής ή βοηθητικό 

προσωπικό για πέραν των δέκα (10) 

εξεταστηρίων σε λειτουργία ανά ωράριο 

εργασίας.»·   
    
  (iv) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ι) αυτής, 

με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ι): 
    
    «(ι) Για τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων, εκτός 

των επεμβάσεων με τοπική αναισθησία - ένας 

νοσηλευτής ή ιατρός πέραν του χειρουργού που 

διενεργεί την επέμβαση και ένα άτομο από το 

νοσηλευτικό   ή    βοηθητικό    προσωπικό ανά 

χειρουργική τράπεζα σε λειτουργία και ένας 

νοσηλευτής κυκλοφορίας για πέραν της μίας 

χειρουργικής τράπεζας σε λειτουργία.»· και 
    
  (v) με την προσθήκη στο τέλος αυτής, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
    
    «Νοείται ότι, επιπρόσθετα από την ελάχιστη 

στελέχωση και κατανομή ανά ωράριο εργασίας, 

απαιτείται επιπλέον να εργοδοτείται και το ανάλογο 

νοσηλευτικό προσωπικό για κάλυψη των ημερών 

ανάπαυσης (night-off, day-off).»· και 
    
 (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της 

υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 5 αυτού, με την ακόλουθη 

νέα υποπαράγραφο (ii): 
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  «(ii)  Σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εργοδοτούνται 

βοηθοί θαλάμων, κατά το πρωινό και απογευματινό ωράριο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, με βάση τις ακόλουθες 

αναλογίες: 
   
  (αα) Για όλα τα νοσηλευτήρια- 
    
   Ασθενείς   Βοηθοί Θαλάμων 

μηδέν έως έξι (0-6)                Κανένας 

επτά έως δεκαπέντε (7-15)       Ένας (1) 
    
   και ένας επιπλέον βοηθός ανά δεκαπέντε (15) 

επιπρόσθετους ασθενείς· και 
    
  (ββ) ειδικά για τα ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς 

νοσηλείας και τις παιδιατρικές μονάδες- 
    
   Ασθενείς   Βοηθοί Θαλάμων 

μηδέν έως τέσσερεις (0-4)       Κανένας 

πέντε έως δεκαπέντε (5-15)        Ένας (1) 
    
   και ένας επιπλέον βοηθός ανά δεκαπέντε (15) 

επιπρόσθετους ασθενείς: 
   
   Νοείται ότι για το βραδινό ωράριο απαιτείται να 

εργοδοτείται μόνο ένας (1) βοηθός θαλάμων για πέραν των έξι 

(6) ασθενών: 
   
   Νοείται περαιτέρω ότι απαιτείται επιπλέον να εργοδοτείται 

και το ανάλογο προσωπικό για κάλυψη των ημερών ανάπαυσης 

(night-off, day-off): 
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   Νοείται έτι περαιτέρω ότι το προσωπικό αυτό δύναται να 

ασχολείται με τη μεταφορά φαγητών, αλλά δεν επιτρέπεται να 

ασχολείται με την παρασκευή τους.». 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η 

Οκτωβρίου 2010. 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.190-2010 
ΔΠ/ΜΑΧ/ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4266, 23/12/2010 129(I)/2010


