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ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011
1(I)/2012
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται

214 του 1988

μαζί με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988

131 του 1991

μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)

154(Ι) του 2003

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

217(Ι) του 2004
249(Ι) του 2004

περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι του 1988 μέχρι 2012.

30(Ι) του 2006
43(Ι) του 2009
122(I) του 2011.

Τροποποίηση

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

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό των ορισμών των όρων
“Έφορος” και «“φοιτητής Νοσηλευτικής” και “φοιτητής
Μαιευτικής”» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«“Έφορος” σημαίνει το νοσηλευτή ή μαία που διορίζεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 4Α·
“φοιτητής Νοσηλευτικής” και “φοιτητής Μαιευτικής” σημαίνει
πρόσωπο

εγγεγραμμένο

σε

Μαιευτικής,

αντίστοιχα,

ιδρυμάτων,

επιφορτισμένων

Τμήμα

Νοσηλευτικής

αναγνωρισμένων
με

την

ή

εκπαιδευτικών

εκπαίδευση

των
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νοσηλευτών ή/και των μαίων.»· και
(β) με την ένθεση σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“νοσηλευτής

ψυχιατρικής

νοσηλευτικής”

σημαίνει

το

νοσηλευτή που είναι εγγεγραμμένος στο μέρος του Μητρώου
Νοσηλευτών

που

περιλαμβάνει

τα

ονόματα

των

εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·
“Πειθαρχικό Συμβούλιο” σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο
που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 14·
“Ταμείο”

σημαίνει

το

ταμείο

του

Συμβουλίου

που

δημιουργείται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3Α.».
Τροποποίηση

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

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
καθιδρύεται

Συμβούλιο

Νοσηλευτικής

και

Μαιευτικής (που στο εξής θα αναφέρεται ως
«το

Συμβούλιο»),

με

έδρα

και

κεντρικά

γραφεία στη Λευκωσία, το οποίο είναι αρμόδιο
για την εγγραφή νοσηλευτών και μαιών και
ασκεί

οποιεσδήποτε

άλλες

εξουσίες

και

αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει
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των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και
αποτελείται από τα εξής μέλη, τα οποία
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:
(α)

Τέσσερεις

(4)

εγγεγραμμένους

νοσηλευτές που κατέχουν θέση στη
δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας,
ένας (1) εκ των οποίων προέρχεται από
τη νοσηλευτική εκπαίδευση, ένας (1)
από τη γενική νοσηλευτική, ένας (1) από
την ψυχιατρική νοσηλευτική και ένας (1)
είναι επισκέπτης υγείας και μία (1)
εγγεγραμμένη μαία, η οποία επίσης
κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της
Δημοκρατίας∙
(β)

έξι (6) εγγεγραμμένους νοσηλευτές ή
μαίες

που

προτείνονται

από

το

Σύνδεσμο, τέσσερις (4) εκ των οποίων
είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής,
ένας

(1)

νοσηλευτής

ψυχιατρικής

νοσηλευτικής και μία (1) μαία:
Νοείται
πρόσωπα

ότι,

πρέπει

τα

πιο

να

πάνω

τηρούν

τις

προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α
149 του 1988
26 του 1989
201(Ι) του 2002.

των

περί

Ορισμένων

Νομικών

Προσώπων

Δημοσίου

Δικαίου

(Διορισμός

Διοικητικών

Συμβουλίων)

Νόμων του 1988 μέχρι 2002·».
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(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
Ο Πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη ή, εάν

«(4)

ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε
επτά (7) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν
απαρτία.»·
(γ)

με την ένθεση στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη «ρυθμίζει» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «με
εσωτερικούς κανονισμούς»∙ και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού,
των ακόλουθων νέων εδαφίων (11) και (12):
«(11)

Το

Συμβούλιο

έχει

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:
(α)

Τη μελέτη αιτήσεων για εγγραφή στο
Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο
Μαιών∙

(β)

την

έγκριση

εγγραφής

στο

Μητρώο

Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών και τη
χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος∙
(γ)

την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας που
ρυθμίζεται με Κανονισμούς, δυνάμει της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 22∙
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(δ)

τη σύνταξη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και
άλλους

φορείς

Νοσηλευτικής

νοσηλευτικής,
Δεοντολογίας,

Κώδικα
Κώδικα

Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη
Νοσηλευτική

και

Αρμοδιοτήτων

Περιγράμματος

Νοσηλευτών,

που

ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει
του άρθρου 22∙
(ε)

τη

σύνταξη,

σε

συνεργασία

με

τον

Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών και άλλους φορείς μαιευτικής,
Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα
Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
Μαιών

και

Αρμοδιοτήτων
Μαιών,

Κώδικα
και

που

Επαγγελματικών

Υποχρεώσεων

των

ενσωματώνονται

σε

Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22·
(στ)

τη συνεργασία με τον Σύνδεσμο όσον
αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την
επαγγελματική ανάπτυξη του νοσηλευτικού
και μαιευτικού επαγγέλματος∙

(ζ)

την

αναγνώριση

της

πιστοποιημένης

συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης

και

επαγγελματικής

ανάπτυξης

του

νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος
που παρέχεται από το Σύνδεσμο ή άλλους
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φορείς

αναγνωρισμένους

από

το

Συμβούλιο∙
(η)

τη συνεργασία με όλα τα οργανωμένα
σύνολα που έχουν στόχο την προαγωγή
του

νοσηλευτικού

και

μαιευτικού

επαγγέλματος∙
(θ)

την αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην
απόκτηση

επαγγελματικού

τίτλου

στη

νοσηλευτική ή μαιευτική, δημόσιων και
ιδιωτικών σχολών, στις οποίες διδάσκεται η
νοσηλευτική και η μαιευτική επιστήμη∙
(ι)

τη συνεργασία με το Σύνδεσμο, καθώς και
με άλλους οργανισμούς που έχουν στόχο
την προαγωγή του επαγγέλματος και τη
διασφάλιση της ποιότητας, της φροντίδας
και της υγείας, μέσω ασφαλούς πρακτικής.

(12) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου
λαμβάνουν από το Ταμείο ορισμένο χρηματικό
ποσό ανά χιλιόμετρο, για τη μετάβαση έκαστου
μέλους από τον τόπο ασκήσεως του επαγγέλματός
του στον τόπο συνεδρίασης, ως έξοδα διακίνησης,
τα οποία υπολογίζονται με βάση τις εκάστοτε σε
ισχύ εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.».
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
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του βασικού

το άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 3Α.
.

«Νομική

3Α.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο

προσωπικότητα

δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και όλες τις

του Συμβουλίου
και δημιουργία
Ταμείου.

νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά
πρόσωπα

δημοσίου

δικαίου,

επωνυμία

και

του

δική

έχει

δική

του

και

έχει

σφραγίδα

ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των
ανατιθέμενων

από

τον

παρόντα

Νόμο

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και να
ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί
ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε
κινητή ή ακίνητη περιουσία.
(2) Το Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την
επωνυμία

«Ταμείο

Συμβουλίου»,

στο

οποίο

κατατίθενται υποχρεωτικά(α)

όλα τα τέλη για αιτήσεις εγγραφής στο
Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο
Μαιών,

αιτήσεις

εγγραφής,

για
τέλη

επανεξέταση
έκδοσης

πιστοποιητικών εγγραφής και άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος και αιτήσεων
για

ανανέωση

επαγγέλματος

άδειας
και

ασκήσεως
επανέκδοση

απολεσθέντων πιστοποιητικών και τέλη
έκδοσης πιστοποιητικών υφιστάμενης
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επαγγελματικής κατάστασης∙
(β)

κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται
στο Συμβούλιο και κάθε άλλο έσοδο
που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος
Νόμου

ή

των

δυνάμει

αυτού

Κανονισμών∙
(γ)

όλα τα έσοδα που προέρχονται από
περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου∙

(δ)

όλα τα έσοδα που προέρχονται από την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής που
προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 14ΣΤ.

(3) Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική
διαχείριση του Συμβουλίου και ελέγχεται από
ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο ή από
ανεξάρτητο ελεγκτή.
(4) Από το Ταμείο πληρώνονται (α)

τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου∙

(β)

επιχορηγήσεις για σκοπούς έρευνας και
ανάπτυξης του επαγγέλματος.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 4

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο

του βασικού
νόμου.

(3):
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«(3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα όλα τα Μητρώα
διενεργώντας σε αυτά τις αναγκαίες μεταβολές
αναφορικά προς τη διεύθυνση ή τα προσόντα των
εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφοντας από
το οικείο Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το
οποίο

απεβίωσε

ή

έπαυσε

να

κατέχει

τα

απαιτούμενα για εγγραφή ή ανανέωση προσόντα ή
παρέλειψε να ανανεώσει την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματός του ή του οποίου το όνομα δέον
όπως διαγραφεί από το οικείο Μητρώο, δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 4 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 4Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 4Α.

«Διορισμός

4Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Έφορο για

Εφόρου από το

τους

Υπουργικό
Συμβούλιο.

σκοπούς

του

παρόντος

Νόμου,

με

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας,

για

περίοδο

τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα μίας (1) μόνο
ανανέωσης.».
Τροποποίηση

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 7

αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)

του βασικού
νόμου.

αυτού, της άνω τελείας με το σημείο του κόμματος και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και είναι εφοδιασμένος με
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ· ή».
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Τροποποίηση

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 8

αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου

του βασικού
νόμου.

(10):
«(10) Από την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών,
η πρώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή
ισχύει

για

τέσσερα

(4)

έτη

και

δύναται

να

ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη
της,

με

την

πιστοποιητικού

προσκόμιση
εγγραφής

στο

του

σχετικού

Συμβούλιο,

την

πληρωμή σχετικού τέλους και την τήρηση των
.

προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος, που καθορίζονται σε Κανονισμούς
που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
για νοσηλευτές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Nοσηλευτών κατά την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανανεώνεται
αυτόματα ατελώς, για μία (1) ακόμη περίοδο
τεσσάρων (4) ετών, νοουμένου ότι προσκομίζουν το
σχετικό

πιστοποιητικό

εγγραφής

τους

στο

Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την
παραλαβή

της

ειδοποίησης

της

αυτόματης

ανανέωσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη
προσκόμισης

του

σχετικού

πιστοποιητικού

εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα στην περίοδο που
καθορίζεται

στην

ανωτέρω

επιφύλαξη,

οι

νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το
τέλος εγγραφής που καθορίζεται σε Κανονισμούς
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που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 9

αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):

του βασικού
νόμου.

«(9) Από την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών, η πρώτη άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ισχύει για τέσσερα (4) έτη και
δύναται να ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, κατά τη λήξη
της, με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού
εγγραφής στο Συμβούλιο, την πληρωμή σχετικού τέλους και
την τήρηση των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος που καθορίζονται σε Κανονισμούς
που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:
Νοείται

ότι,

η

εγγραφή

και

η

άδεια

ασκήσεως

επαγγέλματος για μαίες που ήταν ήδη εγγεγραμμένες στο
Mητρώο Μαιών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, ανανεώνεται αυτόματα ατελώς, για μία (1)
ακόμη

περίοδο

τεσσάρων

(4)

ετών,

νοουμένου

ότι

προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής τους στο
Συμβούλιο μέσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την
παραλαβή της ειδοποίησης της αυτόματης ανανέωσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης
του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο Συμβούλιο μέσα
στην περίοδο που καθορίζεται στην ανωτέρω επιφύλαξη, οι
μαίες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το τέλος εγγραφής
που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου.».
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Τροποποίηση

10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 14

ακόλουθο νέο άρθρο 14:

του βασικού
νόμου.

Για

σκοπούς

άσκησης

πειθαρχικής

«Σύσταση

14.-(1)

Πειθαρχικού

εξουσίας σε εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες,

Συμβουλίου.

συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που διορίζεται
από τον Υπουργό και αποτελείται από –
(α) τρεις (3) νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής
και

ένα

(1)

νοσηλευτή

ψυχιατρικής

νοσηλευτικής, εκ των οποίων οι δύο (2)
νοσηλευτές

γενικής

νοσηλευτικής

υποδεικνύονται από το Συμβούλιο και οι
υπόλοιποι δύο (2) από το Σύνδεσμο και μία
(1)

μαία

που

υποδεικνύεται

από

το

Συμβούλιο και ασκούν το νοσηλευτικό και
μαιευτικό επάγγελμα, αντίστοιχα, για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη:
Νοείται ότι ένας (1) εκ των πιο πάνω
μελών εκτελεί χρέη Προέδρου:
Νοείται

περαιτέρω

περίπτωση

απουσίας

κωλύματος

μέλους

Συμβουλίου,

ο

ότι,

σε

ή

προσωρινού

του

Πειθαρχικού

Υπουργός

δύναται

να

διορίσει άλλο μέλος για να ασκεί τις
εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα του εν
λόγω μέλους, ενόσω διαρκεί η απουσία ή το
κώλυμά του.
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(2)

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού

Συμβουλίου είναι τετραετής και αυτά ασκούν τα
καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό νέων μελών.
(3) Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, των
οποίων η θητεία έληξε, εξακολουθούν να ασκούν
τα

καθήκοντά

τους

συμπλήρωσης

προς

το

οποιασδήποτε

σκοπό

της

πειθαρχικής

διαδικασίας, η οποία έχει αρχίσει πριν από τη λήξη
της θητείας τους.
(4) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
και δύο (2) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.
(5) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου
συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.
(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος
της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.
(7) Στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
κατά

την

ενάσκηση

δικαιοδοσίας,
οριζόμενος

της

παρίσταται
από

το

πειθαρχικής

νομικός

Γενικό

του

σύμβουλος,

Εισαγγελέα

της

Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 14 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 14Α, 14Β, 14Γ,

νόμου με την
προσθήκη

14Δ, 14Ε, 14ΣΤ, 14Ζ, 14Η και 14Θ:
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νέων άρθρων
14Α,14Β, 14Γ,
14Δ, 14Ε,
14ΣΤ, 14Ζ,
14Η και 14Θ.

«Πειθαρχικά

14Α. Εγγεγραμμένος νοσηλευτής ή μαία υπόκειται

αδικήματα.

σε πειθαρχική δίωξη (α)

εάν

καταδικασθεί

από

δικαστήριο

για

αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή
ηθική αισχρότητα,
(β)

εάν

επέδειξε

κατά

την

άσκηση

του

επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή
ασυμβίβαστη
μαιευτικό

προς

το

νοσηλευτικό

επάγγελμα

ασυμβίβαστη

προς

δεοντολογίας

και

συμπεριφοράς

του

ή

ή

συμπεριφορά

τους

κώδικες

επαγγελματικής
νοσηλευτικού

ή

μαιευτικού επαγγέλματος·
(γ)

εάν ενήργησε ή παρέλειψε να ενεργήσει με
τρόπο

που

ισοδυναμεί

με

παράβαση

οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις
υποχρεώσεις του,
(δ)

εάν

πέτυχε

την

εγγραφή

του

σε

οποιοδήποτε μητρώο το οποίο προβλέπεται
από τον παρόντα Νόμο με ψευδείς ή δόλιες
παραστάσεις,
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(ε)

εάν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του
επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή τους
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς,
Κώδικες και Περιγράμματα.

Κανένας

14Β.

νοσηλευτής και

εναντίον νοσηλευτή ή μαίας για το ίδιο πειθαρχικό

καμία μαία δε
διώκεται δύο
φορές για

Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί

παράπτωμα για το οποίο αυτός ή αυτή ήδη
βρέθηκε ένοχος ή ένοχη ή για το οποίο αθωώθηκε.

το ίδιο
παράπτωμα.
Μία μόνο

14Γ. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν

πειθαρχική ποινή

επιβάλλονται περισσότερες από μία πειθαρχικές

για κάθε
πειθαρχικό

ποινές.

παράπτωμα.
Ποινική δίωξη.

14Δ. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον νοσηλευτή
ή μαίας, καμιά πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται
να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον τους για
λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη,
μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.
Νοσηλευτής ή μαία που διώχθηκε για

Πειθαρχική δίωξη

14Ε.

ύστερα από

ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχος ή ένοχη,

ποινική δίωξη.

δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια
κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό
παράπτωμα που προκύπτει από τη διαγωγή του ή
τη διαγωγή της, η οποία σχετίζεται με την ποινική
υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα
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όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική
δίωξη.
Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές

Πειθαρχικές

14ΣΤ.-(1)

ποινές.

μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου:
(α) Προφορική επίπληξη∙
(β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη∙
(γ) άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ή
της

μαίας

υπό

επίβλεψη

για

χρονική

περίοδο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο
κρίνει πρέπουσα·
(δ) χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τα
χίλια ευρώ (€1.000,00)∙
(ε)

αναστολή

της

άδειας

ασκήσεως

του

επαγγέλματος του νοσηλευτή ή της μαίας,
για χρονική περίοδο που το Πειθαρχικό
Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα∙
(στ) διαγραφή από το οικείο Μητρώο.
(2)

Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας

δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να γίνει (α) αυτεπάγγελτα
Συμβούλιο∙

από

το

Πειθαρχικό
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(β) από το Συμβούλιο·
(γ) από το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙
(δ) με αίτηση, κατόπιν άδειας του Συμβουλίου,
οποιουδήποτε

προσώπου

που

έχει

παράπονο από τη διαγωγή νοσηλευτή ή
μαίας.
(3)

Το

Πειθαρχικό

Συμβούλιο,

κατά

τη

διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος άρθρου,
έχει την εξουσία και διεξάγει την εν λόγω έρευνα
κατά τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία
ποινικής συνοπτικής δίκης.
(4)

Κάθε

απόφαση

του

Πειθαρχικού

Συμβουλίου, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του
δικαιοδοσίας, λογίζεται ως διάταγμα δικαστηρίου
σε συνοπτική ποινική δίκη και εκτελείται κατά
τέτοιο τρόπο όπως και το διάταγμα του εν λόγω
δικαστηρίου.
Καταδίκη για

14Ζ.-(1) Όταν νοσηλευτής ή μαία καταδικασθεί για

ορισμένα

αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική

αδικήματα.

αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα
από έφεση είτε δεν ασκηθεί έφεση, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο μεριμνά να λάβει αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που
δίκασε την υπόθεση και του δικαστηρίου στο οποίο
τυχόν

ασκήθηκε

έφεση

ή,

προκειμένου

για
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νοσηλευτή ή μαία, που κατέχει θέση στη δημόσια
υπηρεσία, να λάβει τέτοιο αντίγραφο από την
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που διορίζεται με
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991

βάση το άρθρο 4 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 μέχρι 2011, όπως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2011.

(2) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από τη λήψη
του αντίγραφου των πρακτικών της διαδικασίας
που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Πειθαρχικό
Συμβούλιο

ζητά

Εισαγγελέα

της

αδίκημα

ενέχει

αισχρότητα

και

γνωμοδότησης

τις

απόψεις

του

Γενικού

Δημοκρατίας κατά

πόσο

έλλειψη

ή

σε
του

τιμιότητας

περίπτωση
Γενικού

το

ηθική

καταφατικής

Εισαγγελέα,

το

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4315, 27/1/2012

1(I)/2012
19

Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς περαιτέρω έρευνα
της υπόθεσης και αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο
την ευκαιρία να ακουσθεί, προβαίνει στην επιβολή
της

πειθαρχικής

ποινής

την

οποία

θα

δικαιολογούσαν οι περιστάσεις.
Η ποινή της επίπληξης, μετά τρία (3) έτη

Παραγραφή

14Η.

πειθαρχικών

από την επιβολή της, καθώς και της αυστηρής

ποινών.

επίπληξης και οι λοιπές ποινές, εκτός από την
ποινή της διαγραφής από το οικείο Μητρώο, μετά
πέντε

(5)

έτη

από

την

επιβολή

τους,

παραγράφονται.
Παράλειψη

14Θ. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να

εμφάνισης μετά

εμφανισθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

από κλήση
ενώπιον του

παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στον

Πειθαρχικού

τόπο όπως αναφέρεται στην κλήση ή αρνείται να

Συμβουλίου.

απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα
τίθεται σε αυτό στην πειθαρχική δίκη, εκτός εάν
υπάρχει

εύλογη

αιτιολογία

για

την

οποία

ενημερώνεται έγκαιρα το Πειθαρχικό Συμβούλιο,
είναι

ένοχο

αδικήματος

και,

σε

περίπτωση

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500,00).».
Τροποποίηση

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

του άρθρου 22

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
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«(γ)

προβλέπουν τις διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα και
χορήγησης

και

ανανέωσης

άδειας

ασκήσεως

επαγγέλματος και τον καθορισμό των τελών.». και
(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού,
της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):
«(στ) εισάγουν Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας,
Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη
Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των
Νοσηλευτών, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας,
Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
των Μαίων και Κώδικα Επαγγελματικών
Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών και
προβλέπουν για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων σε
περίπτωση παράβασής τους.».

ΔΠ/ΜΓ
(23.01.052.251-2011)
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