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Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 214 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΕΩΣ Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ή ς ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νοσηλευτικής και Συνοπτικός 

Μαιευτικής Νόμος του 1988. τίτλ°5· 
2 Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν από το κείμενον προκύπτη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια — 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Δημοκράτίαν της Κύπρου· 
«εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλι

νικών» σημαίνει βοηθόν ιδιωτικών κλινικών εγγεγραμμένον εις το 
δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μητρώον Αδειούχων εξ 
επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών 

«εγγεγραμμένη μαία» σημαίνει μαίαν εγγεγραμμένη ν εις το δυνάμει 
του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μηιρώον Μαιών 

«εγγεγραμμένος νοσοκόμος» σημαίνει εγγεγραμμένον νοσοκόμόν 
πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένον νσσοκόμον δευτέρου επιπέδου

«εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου» και 
«εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου» σημαίνει νοσοκό

μόν εγγεγραμμένον εις το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον 
Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου ή Μητρώον Νοσοκόμων 
Δευτέρου Επιπέδου, αντιστοίχως· 

«εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος» 
σημαίνει πρακτικόν ή βοηθητικόν νοσοκόμόν εγγεγραμμένον εις το 
δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μητρώον Πρακτικών Νο
σοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων 

«ειδική άδεια» σημαίνει άδειαν εκδιδομένην δυνάμει του εδαφίου (2) 
του άρθρου 23· 

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον υπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επί
σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου* 

«σπουδαστής νοσοκόμος» και «σπουδάστρια μαία» σημαίνει 
πρόσωπον εγγεγραμμένον εις την Νοσηλευτικήν Σχολήν του Υπουρ
γείου Υγείας, ή εις οιανδήποτε άλλην σχολήν ανεγνωρισμένη ν εν 
Κύπρω διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, και εκπαι
δευόμενον εν αυτή ως νοσοκόμος ή μαία, αντιστοίχως· 



Ν. 214/88 3558 

«Συμβούλιον» σημαίνει το διά του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμ
βούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής τηρουμένων όμως των δια
τάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 10· 

«Σύνδεσμος» σημαίνει τον διά του άρθρου 15 καθιδρυόμενον 
Παγκύπριον Σύνδεσμον Νοσοκόμων 

«Υπουργός», σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας. 

ΜΕΡΟΣ II — ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Συμβούλιον 3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής απο
Νοσηλευτικής. τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν ε κ _ 

(α) Πέντε εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου κατεχόντων 
θέσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, εκ των 
οποίων είς δέον να προέρχεται από την νοσηλευτικήν εκπαί
δευσιν, είς από την γενικήν νοσηλευτικήν, είς από την 
ψυχιατρικήν νοσηλευτικήν, μία να είναι εγγεγραμμένη μαία και 
είς να είναι επισκέπτης υγείας* 

(β) τεσσάρων εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου υπο
δεικνυομένων υπό του Συνδέσμου, 

απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου: 
Νοείται ότι διά την πρώτη ν συγκρότηση» του Συμβουλίου τα κατά την 

παράγραφον (β) διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου, επιλέγονται μεταξύ 
των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου και κατέχουν την θέσιν 
των μέχρι του διορισμού των δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(5) του άρθρου 16 υποδεικνυομένων προσώπων. 

(2) Το Συμβούλιον εκλέγει έν εκ των μελών αυτού ως Πρόεδρον διά 
μυστικής ψηφοφορίας. 

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, υπο
χρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει τριών μελών του Συμβουλίου, και 
προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου τα παρι
στάμενα μέλη εκλέγουν έν εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως. 

(4) Ο Πρόεδρος και τέσσαρα έτερα μέλη ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι 
παρών οιαδήποτε πέντε μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτίαν. 

(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών 
του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή αναλόγως της 
περιπτώσεως ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου 
ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, 
τηρούμενης της υπό του εδαφίου (1) προβλεπομένης συνθέσεως του 
Συμβουλίου, να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή 
μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, εν όσω διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή 
το κώλυμα. 

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας οιασ
δήποτε θέσεως αυτού. 

(8) Το Συμβούλιον ρυθμίζει, τηρουμένων των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεο>ς των συνεδριάσεων αυτού, την κατ' 
αυτάς ακολουθούμενη ν διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών. 

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα των διά 
περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του διορισμού των. 

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να παραιτηθώσι της 
θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον 
Υπουργόν. 



3559 Ν. 214/88 

(11) Εάν το υπό εξέτασιν υπό του Συμβουλίου θέμα αφορά εγγραφή ν 
ή πειθαρχικήν διαδικασίαν εναντίον νοσοκόμου δευτέρου επιπέδου της 
γενικής ή ψυχιατρικής νοσηλευτικής, τότε ,συμμετέχει μετά δικαιώματος 
ψήφου εις το Συμβούλιον, επιπροσθέτως προς τα κατά το εδάφιον (ί) του 
παρόντος άρθρου μέλη του Συμβουλίου, και είς νοσοκόμος δευτέρου 
επιπέδου της γενικής ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ψυχιατρικής 
νοσηλευτικής, διοριζόμενος υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκαστος 
δυνάμει του παρόντος εδαφίου διορισμός ισχύει διά περίοδον δύο ετών. 
Ο διοριζόμενος δύναται να παραιτηθή της θέσεως του διά της υποβολής 
εγγράφου παραιτήσεως προς τον Υπουργόν. / 

ΜΕΡΟΣ III — ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
4.—(1) Ο Έφορος τηρεί— Εγγραφή εις 

(α) Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου εν τω καθωρισμένω ITO**»*· κ
τυπώ αποτελούμε νον— 

(ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγε

γραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου γενικής νοσηλευ

τικής· 
(ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγε

γραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου ψυχιατρικής νο

σηλευτικής· 
(ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών ως ήθελε καθορισθή. 

(β) Μητρώον Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου εν τω καθωρισμένω 
τύπω αποτελούμενον — 

(ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγε

γραμμένων νοσοκόμων δευτέρου επιπέδου γενικής νοση

λευτικής· 
(ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγε

γραμμένων νοσοκόμων δευτέρου επιπέδου ψυχιατρικής 
νοσηλευτικής· 

(ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών ως ήθελε καθορισθή. 
(γ) Μητρώον Μαιών εν τω καθωρισμένω τύπω περιλαμβάνον τα 

ονόματα απασών των εγγεγραμμένων μαιών, 
(δ) Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλι

νικών εν τω καθωρισμένω τύπω αποτελούμενον^

(ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγ

γεγραμμένων Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιω

τικών Κλινικών οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 10· 

(ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγ

γεγραμμένων Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιω

τικών Κλινικών οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 10· 

(ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών, ως ήθελε καθορισθή. 
Νοείται ότι έκαστον των ως άνω μερών δύναται να υπο

διαιρήται εις τμήματα, ως ήθελε καθορισθή. 
(ε) Μητρώον εν τω καθωρισμένω τύπω περιλαμβάνον τα ονόματα 

απάντων των Πρακτικών. Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσο
κόμων οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του 
άρθρου 10* 
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Γνοκττο
ποίησις 
αλλαγής 
διευθύνσεως. 

Δημοσίευσις 
Αντιγράφων 
των Μητρώων. 

Άσκησις 
Νοσηλευτικής 
ή Μαιευτικής. 

(2) Η εγγραφή προσώπου εις Μητρώον ή μέρος Μητρώου δεν 
αποκλείει την εγγραφήν του εις έτερον Μητρώον ή μέρος Μητρώου εάν 
ικανοποιούνται οι προς τούτο απαιτούμενοι όροι εγγραφής. 

(3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμέναάπαντα τα Μητρώα διενεργών εις 
αυτά τας αναγκαίας μεταβολάς αναφορικώς προς την διεύθυνσιν ή τα 
προσόντα των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφων εκ του οικείου 
Μητρώου το όνομα παντός προσώπου το οποίον απεβίωσεν ή έπαυσε να 
κατέχη τα απαιτούμενα προς εγγραφήν προσόντα ή του οποίου το όνομα 
δέον όπως διαγραφή εκ του οικείου Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

5.—(1) Οσάκις πρόσωπον εγγεγραμμένον εις Μητρώον αλλάζη διεύ^ 
θυνσιν, οφείλει να γνωστοποιή αμελλητί εις τον Έφορον την νέαν 
αυτού διεύθυνσιν. 

(2) Ο Έφορος δύναται να καλέση δι' επιστολής αποστελλόμενης εις 
την εν τω οικείω Μητρώω αναγραφομένην διεύθυνσιν, παν εγγεγραμμένον 
πρόσωπον όπως γνωστοποίηση εις αυτόν την τυχόν νέαν διεύθυνσιν του 
και εάν ουδεμία απάντησις ληφθή εντός εξ μηνών από της αποστολής 
της επιστολής, ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να 
απάλειψη εκ του Μητρώου το όνομα του τοιούτου προσώπου. 

(3) Παν πρόσωπον του οποίου το όνομα απαλείφεται συμφώνως προς 
το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου έκ τίνος Μητρώου δύναται να 
ζητήση επανεγγραφήν του ονόματος του διά της υποβολής αιτήσεως 
προς τούτο και εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος προβαίνει εις την 
επανεγγραφήν, εάν ο αιτών εξακολουθή να κατέχη τα απαιτούμενα δι' 
εγγραφήν προσόντα. 

6. Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους δέον όπως δημοσιεύεται υπό 
του Εφόρου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας πλήρως ενημε
ρωμένος κατάλογος των εγγεγραμμένων εις έκαστον Μητρώον προ
σώπων και αντίτυπον της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας του 
έτους κατά το οποίον εδημοσιεύθη ο τελευταίος κατάλογος αποτελεί εκ 
πρώτης όψεως απόδειξιν εις πάσαν νομική ν διαδικασίαν περί του ότι τα 
εν αυτή κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι νοσοκόμοι, 
εγγεγραμμένοι μαίαι ή αδειούχοι εξ επαγγέλματος, βοηθοί ιδιωτικών 
κλινικών ή πρακτικοί νοσοκόμοι ή βοηθητικοί νοσοκόμοι, αναλόγως 
της περιπτώσεως, και η απουσία εκ τοιούτου αντιτύπου του ονόματος 
οιουδήποτε προσώπου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το 
τοιούτο πρόσωπον δεν είναι εγγεγραμμένον: 

Νοείται ότι, εν περιπτώσει προσώπου όπερ ενεγράφη εις το οικείον 
Μητρώον μετά την ως είρηται τελευταίαν δημοσίευσιν, πιστοποιητικόν 
υπογεγραμμένο ν υπό του Συμβουλίου αποτελεί απόδειξιν ότι το τοιούτο 
πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος νοσοκόμος, εγγεγραμμένη μαία ή αδει
ούχος εξ επαγγέλματος, βοηθός ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικός νοσο
κόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος, αναλόγως της περιπτώσεως. 

7.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται να ενάσκηση την νοσηλευτικήν ή 
μαιευτικήν εκτός εάν είναι — 

(α) εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου και ενασκή την 
κατηγορίαν νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται εις το μέρος του 
Μητρώου εις το οποίον είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη 
μαία, αναλόγως της περιπτώσεως· 

(β) εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου και ενασκή την 
κατηγορίαν νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται εις το μέρος του 
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(δ) 
(ε) 

(στ) 
(ζ) 

(η) 

Μητρώου εις το οποίον είναι εγγεγραμμένος και εφ ' όσον 
ενασκεί ταύτη ν υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου νοσοκόμου 
πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού

(γ) σπουδαστής νοσοκόμος ή σπουδάστρια μαία, εφ ' όσον ενασκεί 
την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν, αναλόγως της· περιπτώσεως, 
υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου 
ή εγγεγραμμένης μαίας, αντιστοίχως, ή εγγεγραμμένου πρα

κτήρος ιατρού και συμφώνως και εν τη εκτελέσει εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων της σχολής εις ην φοιτά

απηλλαγμένον της εγγραφής εις Μητρώο ν δυνάμει του άρθρου 12" 
κάτοχος ειδικής αδείας· 
εγγεγραμμένος πρακτήρ ιατρός



εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών 
κλινικών, εφ' όσον ενασκεί νοσηλευτικήν υπό την επίβλεψιν 
εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου 
πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένης μαίας· 
εγγεγραμμένος Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσο

κόμος. 
(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εμποδίζει 

οιονδήποτε πρόσωπον να εκτελή, υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου 
πρακτήρός ιατρού ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή 
εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν 
άσκησιν νοσηλευτικής εν τη εννοία του παρόντος Νόμου, όπως η 
μέτρησις θερμοκρασίας, πιέσεως και σφυγμών, ο καθαρισμός της κλίνης 
και του δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η επιμέλεια της προ

σωπικής καθαριότητος του ασθενούς, η γενική καθαριστής του χειρουρ

γείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού χειρουργείου, ή 
άλλα παρόμοιας φύσεως απλά βοηθητικά καθήκοντα. 

8.—(1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον 
Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι— 

(α) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του· 
(β) είναι καλού χαρακτήρος· 
(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημο

κρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα 
προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλ

λομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της 
γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
(α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν 

ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την 
ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως 
του, και 

(β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: 
Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την 

διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν 
πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να 
υφίστανται

 

(δ) κατέχει πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής χορηγούμενον 
υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας ή 

Εγγραφή εις 
το Μητρώον 
Νοσοκόμων 
Πρώτου ή 
Δευτέρου 
Επιπέδου. 
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οιασδήποτε ετέρας σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε 
κηρυχθή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν 
εισηγήσεως του Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά 
τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου: 

Νοείται ότι, εφ' όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή 
δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του 
εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως 
ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις 
την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή 
ίδρυμα· 

(ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Νοσο
κόμων Δευτέρου Επιπέδου, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι— 

(α) Συνεπλήρωσε το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του

(β) είναι καλού χαρακτήρος· 
(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημο
κρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω ανα
φερόμενα προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής 
υποβαλλομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της 
γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
(α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν 

ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την 
ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως 
του, και 

(β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: 
Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την 

διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν 
πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να 
υφίστανται· 

(δ) κατέχει πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής χορηγούμενον 
υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας το 
οποίον το καθιστά ικανόν διά την άσκησιν πρακτικών νοση
λευτικών καθηκόντων ή χορηγούμενον υφ' οιασδήποτε ετέρας 
σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε κηρυχθή διά δια
τάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του 
Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς του 
παρόντος εδαφίου: 

Νοείται ότι, εφ' όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή 
δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του 
εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως 
ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις 
την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή 
ίδρυμα* 

(ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου Ι4(1)(α) του παρόντος 
Νόμου. 
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(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), το Υπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, τη. εισηγήσει του Συμβουλίου, να 
επιτρέψη τη εγγραφήν εις το σχετικόν Μητρώον παντός προσώπου το 
οποίον, καίτοι δεν είναι πολίτης της Δημιοκρατίας, κατέχει τα λοιπά 
προσόντα τα οποία αναφέρονται εις τα ως είρηται εδάφια, διά τοιαύτην 
περίοδον ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει 
καθορίσει. 

9.—(1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον 
Μαιών, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι — 

(α) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του

(β) είναι καλού χαράκτηρος· 
(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημο
κρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα 
προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλ
λομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της 
γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
(α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν 

ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την 
ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως 
του, και 

(β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: 
Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την 

διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν 
πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμεναι προϋποθέσεις έπαυσαν να 
υφίστανται· 

(δ) κατέχει πιστοποιητικό ν ή δίπλωμα μαιευτικής χορηγούμενον 
υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας ή ετέρας 
σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε κηρυχθή διά 
διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως 
του Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς 
του παρόντος εδαφίου: 

Νοείται ότι εφ* όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή 
δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του 
εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως 
ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις 
την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή 
ίδρυμα* 

(ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, τη 
εισηγήσει του Συμβουλίου, να επιτρέψη την εγγραφήν εις το Μητρώον 
Μαιών παντός προσώπου το οποίον, καίτοι δεν είναι πολίτης της 
Δημοκρατίας, κατέχει τα λοιπά προσόντα τα αποία αναφέρονται εις το 
ως είρητάι εδάφιον, διά τοιαύτην περίοδον ως το Υπουργικόν Συμβού
λιον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει καθορίσει. 

Εγγραφή 
εις το 
Μητρώον 
Μαιών. 
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Εγγραφή εις 
το Μητρώον 
Αδειούχων' 
εξ επαγγέλ

ματος Βοηθών 
Ιδιωτικών 
Κλινικών και 
το Μητρώον 
Πρακτικών 
Νοσοκόμων και 
Βοηθητικών 
Νοσοκόμων. 

10.—{1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον 
Αδειούχων εξ Επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών, εάν ικανοποιή 
το Συμβούλιο ν ότι— 

(α) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του· 
(β) είναι καλού χαράκτη ρος· 
(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μην ον πολίτης της Δημο

κρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα 
προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλ

λομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της γνησιό

τητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι προϋπο

θέσεις: 
(α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν 

ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την 
ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως 
του, και 

(β) έχει την συνήθη αυτού διαμόνήν εν Κύπρω: 
Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την 

διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν 
πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να 
υφίστανται· 

(δ) έχει ασκήσει εις την πράξιν κατά κύριον επάγγελμα, νοση

λευτικήν ή μαιευτικήν υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου πρα

κτήρος ιατρού, ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή 
εγγεγραμμένης μαίας αποδεδειγμένως διά συνεχή περίοδον 
τουλάχιστον τριών ετών αμέσως προ της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος 
Νόμου δύνανται να προβλέψωσιν περί υποχρεώσεως παντός 
προσώπου εγγραφόμενου δυνάμει του παρόντος εδαφίου να 
παρακολούθηση τοιαύτα μορφωτικά μαθήματα, ως ήθελε καθο

ρισθή και/ή να παρακαθήση επιτυχώς εις εξετάσεις, ως ήθελε 
καθορισθή. * 

(ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Παν πρόσωπον το οποίον ικανοποιεί το Συμβούλιον ως* εν τω 
εδαφίω (1) προνοείται, αλλά η χρονική περίοδος η αναφερομένη εν τη 
παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) είναι μεγαλύτερα των δέκα ετών, δεν 
υπόκειται εις τας προνοίας του εν λόγω εδαφίου περί παρακολουθήσεως 
μορφωτικών μαθημάτων και ή παρακαθήσεως εις εξετάσεις, δύναται, 
όμως, προαιρετικώς να παρακολούθηση τα τοιαύτα μαθήματα. 

(3) Παν πρόσωπον το οποίον πληροί τας προϋποθέσεις του εδαφίου 
(1) θα εγγράφηται εις το Πρώτον Μέρος του Μητρώου Αδειούχων εξ 
επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών το προνοούμενον υπό της 
υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, 
και παν πρόσωπον πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (2) θα 
εγγράφηται εις το Δεύτερον Μέρος του ιδίου Μητρώου το προνοούμενον 
υπό της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 4. 



'ί565 Ν. 214/88 

(4) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Πρα

κτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμου· το προνοούμενον υπό 
της παραγράφου (ε) του εδαφίου (Ί) του άρθρον· 4, εάν ικανοποίηση το 
Συμβούλιον ότι κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος 
Νόμου ήτο Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος και 
κατείχεν οργανικήν θέσιν η οποία κατά την ως άνω ημερομηνίαν 
εμφαίνεται εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμών. 

(5) Πάσα αίτησις διά εγγραφή ν εις το Μητρώον Αδειούχων ες 
επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή το Μητρώον Πρακτικών 
Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων δέον όπως υποβληθή εις τον 
Έφορον εντός περιόδου τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου. 

(6)(α) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
αναφορά εις Συμβούλιον αναφορικώς προς αδειούχους εξ επαγγέλματος 
βοηθούς ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικούς νοσοκόμους ή βοηθητικούς' 
νοσοκόμους σημαίνει το Συμβούλιον το καθιδρυόμενον δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου και αποτελούμενον— 

(ι) εξ ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας υποδεικνυομένου 
υπό του Υπουργού ο οποίος και θα ενεργή ως Πρόεδρος* 

(ιι) εκ δύο εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου υποδεικνυο

μένων υπό του Συνδέσμου, 
(ιιι) εξ ενός εκπροσώπου του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου υπο

δεικνυομένου υπ 'αυτού 

(ιν) εξ ενός προσώπου έχοντος νομικήν κατάρτισιν υποδεικνυο

μένου υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, 
απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου· 

(β) Ο Πρόεδρος και τρία έτερα μέλη ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι 
παρών οιαδήποτε τέσσαρα μέλη του Συμβουλίου του καθιδρυομένου 
δυνάμει του παρόντος εδαφίου αποτελούν απαρτίαν 

(γ) Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) έως (10) του άρθρου 3 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί του Συμβουλίου του 
καθιδρυομένου δυνάμει του παρόντος εδαφίου. 

11. Πάσα αίτησις διά εγγραφήν εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου 
ή Δευτέρου Επιπέδου ή το Μητρώον Μαιών ή δι* έκδοσιν ειδικής αδείας 
δέον όπως υποβάλληται εις Έφορον όστις θα θέτη ταύτη ν ενώπιον του 
Συμβουλίου και το Συμβούλιον, αφού αποφασίση επί του θέματος, θα 
κοινοποιή την απόφασίν του εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν. 

12. Ανεξαρτήτως των εν τοις άρθροις 8 και 9 διαλαμβανομένων παν 
πρόσωπον, όπερ επισκέπτεται την Δημοκρατίαν κατόπιν προσκλήσεως ή 
τη αιτήσει του Υπουργού Υγείας διά να εκτέλεση οιανδήποτε εργασίαν 
εν τη ιδιότητι αυτού ως νοσοκόμου ή μαίας, δικαιούται να ενάσκηση 
την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν άνευ εγγραφής και άνευ αδείας 
ασκήσεως επαγγέλματος μόνον εν σχέσει προς την εργασίαν ταύτην, διά 
τοιαύτην περίοδον και υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει. 
13. Πάσα καταχώρησις εν οιωδήποτε Μητρώω, ήτις αποδεικνύεται 
προς ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδούς 
παραστάσεως, διαγράφεται εκ του τοιούτου Μητρώου και πάσα κατα

χώρησις αποδεικνυομένη ως εσφαλμένη διορθούται: 
Νοείται ότι δέον όπως εντίθηται εν τω Μητρώω και υπογράφηται υπό 

του Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους 
πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως. 

Αίτησις 
εγγραφής εις 
Μητρώον. 

Απαλλαγή 
εκ της 
εγγραφής: 

Δόλιαι ή ■ 
εσφαλμένοι 
καταχωρήσεις. 



Ν. 214/88 3566 

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
14.—(1) Εάν εγγεγραμμένος νοσοκόμος, εγγεγραμμένη μαία ή εγ

γεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος^ βοηθός ιδιωτικών κλινικών ή 
εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος ή κά

τοχος ειδικής αδείας καταδικασθή δι ' οιονδήποτε ποινικόν αδίκημα 
όπερ, κατά την γνώμην του Συμβουλίου, ενέχει ηθικήν αισχρότητα ή 
είναι, κατά την γνώμην του Συμβουλίου, ένοχος επονειδίστου ή 
ανέντιμου ή ασυμβιβάστου προς το επάγγελμα διαγωγής, το Συμβούλιον 
δύναται— 

(α) να διάταξη την διαγραφήν του ονόματος του εκ του οικείου 
Μητρώου ή του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 
τηρουμένου καταλόγου* 

(β) να απαγόρευση την άσκησιν του επαγγέλματος του νοσοκόμου 
ή της μαίας ή του αδειούχου εξ επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικών 
κλινικών ή Πρακτικού Νοσοκόμου ή Βοηθητικού Νοσοκόμου 
διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το έν έτος' 

(γ) να δίατάξη τον νοσοκόμον ή την μαίαν ή τον εγγεγραμμένον 
αδειούχον εξ επαγγέλματος βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή εγ

γεγραμμένον Πρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον 
να καταβάλη οιονδήποτε ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας 
λίρας· 

(δ) να επίπληξη τον νοσοκόμον ή την μαίαν ή τον εγγεγραμμένον 
αδειούχον εξ επαγγέλματος βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή τον 
εγγεγραμμένον Πρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσο

κόμον. 

(2) Η έναρξις της διαδικασίας προς επιβολήν οιασδήποτε των εν τω 
εδαφίω (1) προνοουμένων ποινών δύναται να γίνη— 

(α) υπό του Συμβουλίου αυτεπαγγέλτως: 
(β) υπό του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσοκόμων 
(γ) τη αιτήσει, κατόπιν αδείας του Συμβουλίου, οιουδήποτε προ

σώπου έχοντος παράπονον εκ της διαγωγής του νοσοκόμου ή 
της μαίας ή τ_ου εγγεγραμμένου αδειούχου εξ επαγγέλματος 
βοηθού ιδιωτικών κλινικών ή του εγγεγραμμένου Πρακτικού 
Νοσοκόμου ή βοηθητικού Νοσοκόμου. 

(3) Το Συμβούλιον εν τη διεξαγωγή ερεύνης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου κέκτηται τας αυτάς εξουσίας και διεξάγει ταύτην κατά τον αυτόν 
ως έγγιστα τρόπον ως δικαστήριον συνοπτικής διαδικασίας. 

(4) Πάσα απόφασις του Συμβουλίου έν τη ενασκήσει της πειθαρ

χικής δικαιοδοσίας του θα λογίζηται ως διάταγμα δικαστηρίου 
ασκούντος συνοπτικήν διαδικάσίαν και θα εκτελήται κατά τον αυτόν 
τρόπον ως και διάταγμα του δικαστηρίου τούτου. 

(5) Εις το Συμβούλιον, κατά την ενάσκησιν της πειθαρχικής 
δικαιοδοσίας του, μετέχει πρόσωπον έχον νομική ν κατάρτισιν 
οριζόμενον υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. 

ΜΕΡΟΣ V — ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
Παγκύπριος 15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσοκόμων συγκείμενος εξ 
Σύνδεσμος απάντων των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου, των ασκού
Νοσοκομων. . Λ ■ * , 

ντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία. 

Πειθαρχικά 
αδικήματα. 
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16.—(.1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ουχί βραδύ- Συμβούλιον 
τερον των τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως τηο ισνύος του παρόντος Παγκυπριου 
Νομού, και ο ίΐροεόρος του Συμβουλίου του Ιΐαγκυπριου Συνδέσμου Νοσοκόμων. 
Νοσοκόμων, ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω 
επομένω έτει συγκαλεί τακτική ν γενικήν συνέλευσιν απάντων των 
εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου των ασκούντων το επάγ

γελμα εν τη Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ" αυτού. 
(2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως 

αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα, όπως παρασχώσιν εις ταύτην 
και ψηφίσωσιν, πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τόπον και 
χρόνον της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη ιςρόσκλησις αποστέλλεται 
ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί ολιγώτερον των οκτώ 
ημερών από της ημερομηνίας της,συνελεύσεως: 

Νοείται ότι τυχαία παράλειψις αποστολής προσκλήσεως εις νοσο

κόμον ή η υπό τίνος νοσοκόμου μη λήψις τοιαύτης προσκλήσεως δεν 
καθιστά άκυρους τας εργασίας της τοιαύτης συνελεύσεως: 

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής 
προσκλήσεων δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον 
ημερησίας πρωινός εφημερίδας τηρούμενης της ως άνω εν τω παρόντι 
εδαφίω αναφερομένης προθεσμίας. 

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή, εν περιπτώσει 
απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μη υπάρχοντος Προέδρου, μέλος 
οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, 
τεσσαράκοντα δε εγγεγραμμένοι νοσοκόμοι πρώτου επιπέδου, προσω

πικώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν: 
Νοείται ότι, εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν 

σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και 
ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε είκοσι 
νοσοκόμοι παρόντες συνιστώσιν απαρτίαν. 

(4) Αι αποφάσεις εφ ' απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειο

ψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων νοσοκόμων, εν περιπτώσει δε 
ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφον. 

(5) Η τακτική γενική συνέλευσις του Συνδέσμου προβαίνει μεταξύ 
άλλων εις την εκλογήν: 

(α) Επτά εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου οίτινες θα 
αποτελώσι το Συμβούλιον του Παγκυπριου Συνδέσμου Νοσο

κόμων 
(β) τεσσάρων εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου διά να 

εκπροσωπώσι τον Σύνδεσμον εις το Συμβούλιον: 
Νοείται ότι εν περιπτώσει κενώσεως καθ ' οιονδήποτε τρόπον 

της θέσεως εις το Συμβούλιον μέλους υποδεικνυομένου δυνάμει 
της παραγράφου (β) το Συμβούλιον του Συνδέσμου υποδεικνύει 
προς το Υπουργικόν Συμβούλιον διά διορισμόν εις την κενω

θείσαν θέσιν τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογήν εάν 
υπάρχη ή , εν περιπτώσει μη υπάρξεως επιλαχόντος, έτερον 
εγγεγγ ραμμένο ν νοσοκόμον πρώτου επιπέδου, όστις θα κατέχη 
την θέσιν μέχρι της λήξεως της θητείας του μέλους εις την 
θέσιν του οποίου διωρίσθηΓ 
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Διαδικασία 
και λήψις 
αποφάσεων 
υπο του Συμ
βουλίου του 
Παγκυπρίου 
Συνδέσμου 
Νοσοκόμων. 

'Εκτακτος 
γενική 
συνέλευσις. 

Συνδρομή 
εις τον 
Σΰνδεσμον. 

17.—(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί 
μέχρι της διενεργείας των επομένων εκλογών. 

(2) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών 
τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού. 

(3) Πέντε μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούσιν απαρτίαν. 
(4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά 

πλεισψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή 
νικώσαν ψήφον. 

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τας συνε

δριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου και οφείλει να συγκάλεση συνεδρίασιν 
τη εγγράφω αιτήσει τριών τουλάχιστον μελών αυτού, εν τη οποία 
καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, και προεδρεύει των 
συνεδριάσεων αυτού εις τας οποίας παρευρίσκεται και, τούτου απόντος ή 
κωλυομένου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, εν περιπτώσει απουσίας ή 
κωλύματος τούτου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών δια να 
προεδ ρεύση. 

(6) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της 
συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις 
ακολουθητέαν διαδικασίαν. 

18.—(1) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου συγκαλεί έκτάκτον γενικήν 
συνέλευσιν του Συνδέσμου, οσάκις κρίνη τούτο σκόπίμον ή υποχρεω

τικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου 
και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγότερων των είκοσι. 

(2) Εάν το Συμβούλιον του Συνδέσμου εντός τριάκοντα ημερών από 
της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν 
σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα νοσοκόμοι εκ των 
υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτάκτον γενικήν 
συνέλευσιν. 

(3) Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπο

γράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην. 
(4) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην της επιφυλάξεως αυτού, 

και (4) του άρθρου 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί 
πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. 

(5) Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχημα

τισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται. 

19.—(1) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται να επιβάλη επί των 
εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου ετησίαν συνδρομήν, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του 
Συνδέσμου. 

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδι

κηθή δι ' αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το 
συμβούλιον του Συνδέσμου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως 
αυτού προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς νοσοκόμος 
δικαιούται να προσέλΟη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του συνδέσμου 
συγκαλόυμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι 
υποψήφιος δι ' εκλογήν εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου, εκτός εάν 
πλήρωση πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υπ ' 
αυτού συνδρομήν. 
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20. Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εξετάζει τα κατωτέρω αναφερόμενα 
θέματα και προβαίνει εις τοιαύτας ενεργείας επ ' αυτών, ως ήθελε 
θεωρήσει σκόπιμον: 

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος· 
(β) καταρτίζει οιασδήποτε επιτροπάς διά την καλυτέραν εκτέλεσιν 

των αρμοδιοτήτων του* 
(γ) μεριμνά διά την προαγωγήν και βελτίωσιν του επιπέδου της 

1 νοσηλευτικής και της υγείας εν τη Δημοκρατία 

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλ

λει εισηγήσεις επί της κειμένης νομοθεσίας της αφορώσης εις 
το επάγγελμα του νοσοκόμου 

(ε) ασκεί την διαχείρισιν της περιουσίας του Συνδέσμου

(στ) συμμετέχει εις το Διεθνές Συμβούλιον Νοσοκόμων και εις 
οιανδήποτε άλλην διεθνή οργάνωσαν. 

Αρμοδιότη
τες του 
Συμβουλίου 
τουΣυνδέσμου. 

ΜΕΡΟΣ VI.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
21. Όστις— 

(α) Διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να 
προκαλέση την εγγραφήν εαυτού ή οιουδήποτε ετέρου προ

σώπου εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου 
Επιπέδου ή εις το Μητρώον Μαιών ή εις το Μητρώον αδει

ούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή εις το 
Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων 
ή τον τηρούμενον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 
κατάλογον, 

(β) εσκεμμένος και ψευδώς παριστά εαυτόν ώς εγγεγραμμένον 
νοσοκόμον πρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή εγγεγραμμένην μαίαν 
ή εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος Βοηθόν Ιδιωτικών 
Κλινικών ή εγγεγραμμένον ΤΙρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθη

τικόν Νοσοκόμον ή κάτοχον ειδικής αδείας ή λαμβάνει ή 
χρησιμοποιεί οιονδήποτε τίτλον, όνομα, χαράκτη ριστικόν ή 
προσθήκην δ ι ' η ς συνάγεται τούτο, 

(γ),, ασκεί ή μετέρχεται την νοσηλευτικήν ή μαιευτική ν κατά παρά

βασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
(δ) ων εγγεγραμμένος νοσοκόμος τιρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή 

εγγεγραμμένη μαία ή εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος 
Βοηθός ιδιωτικών Κλινικών ή εγγεγραμμένος Πρακτικός Νοσο

κόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος ή κάτοχος ειδικής αδείας και, 
ενώ του απηγορευθη η άσκησις του επαγγέλματος, κατά την 
διάρκειαν της τοιαύτης απαγορεύσεως ασκεί η μετέρχεται την 
νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν, 

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη 
υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερ

βαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

22.—(1) Το Υπσυργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς 
δημοσιευόμενους εν τη επίσημω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την 
ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή 
είναι δεκτικόν καθορισμού και διά την καλυτέραν εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποιναί. 

Κανονισμοί 
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(2) Ά ν ε υ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), 
Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να— 

(α) ρυθμίζωσι την δεοντολογίαν του επαγγέλματος του νοσοκόμου, 
της μαίας και του αδειούχου εξ"επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικής 

^ κλινικής· 
(β) ρυθμίζωσι την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβου

λίου, την λειτουργίαν του κατά την άσκησιν αυτής, την ενώπιον 
του διαδικασίαν και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων του* 

(γ) καθορίζωσι τα υπό του παρόντος Νόμου προνοούμενα τέλη· 
(δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της 

νοσηλευτικής και μαιευτικής εν τη Δημοκρατία* 
(ε) προνοώσι διά την λειτουργίαν, οργάνωσιν και λειτουργίαν της 

Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ιδία διά τον 
καθορισμόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους όρους εισ

δοχής των σπουδαστών, την εκλογήν, την πειθαρχίαν, αξιο

λόγηση*, εξέτασιν, παροχήν πιστοποιητικών ή διπλωμάτων 
καθώς και τον καθορισμόν μορφωτικών μαθημάτων και εξέτασιν 
των αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών ιδιωτικών κλινικών και 
σ,τιδήποτε άλλο σχετικόν ή παρεμφερές θέμα. 

Διαφύλαξις. 23.—(1) Παν πρόσωπον, όπερ κατά την ημερρμηνίαν ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου— 

(α) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(αχι) του 
καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον γενικόν μέρος του 
Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 
4(1)(α)(ι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων 
Πρώτου Επιπέδου· 

(β) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιι) του 
καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικό ν μέρος 
του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 
4(ί)(αχιι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων 
Πρώτου Επιπέδου· 

(γ) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιιι) του 
καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικόν μέρος 
του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 
4(1)(α)(ι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων 
Πρώτου Επιπέδου· 

(δ) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιν) του 
καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικόν μέρος 
του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 
4(1)(β)(ι) ή 4(1)(β)(ιι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου 
Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, αναλόγως των προσόντων 
αυτού* 

(ε) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(β) του καταρ

γηθέντος Νόμου προβλεπόμενον Μητρώον Μαιών, εγγράφεται 
εις το υπό του άρθρου 4(1)(γ) προβλεπόμενον Μητρώον Μαιών. 

(2) Ο Έφορος , εάν του δοθώσι προς τούτο οδηγίαι υπό του 
Συμβουλίου, εκδίδει ειδικήν άδειαν νοσοκόμου ή μαίας εις οιονδήποτε 
πρόσωπον όπερ κατείχε τοιαύτην άδειαν δυνάμει του άρθρου 10 του 
καταργηθέντος Νόμου, και ο Έφορος θα τηρή, δημοσιεύη και αναθεωρή 
κατάλογον των ούτως ειδικώς αδειούχων προσώπων κατά τον αυτόν 
τρόπον, ως προνοείται διά τα Μητρώα. 
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(3) Εν τω παρόντι άρθρω «καταργηθείς Νόμος» σημαίνει τον διά 
άρθρου 24 καταργούμενον περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμον. 

του 

24.—(1) Ο περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμος καταργείται. 
(2) Άπαντες οι Κανονισμοί οι εκδοθέντες, τα Διατάγματα τα 

εκδοθέντα και οι διορισμοί οι γενόμενοι, δυνάμει του διά του εδαφίου (1) 
καταργηθέντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες, εκδοθέντα ή γενόμενοι 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα ισχύωσι καθ' ην έκτασιν δεν είναι 
αντίθετοι προς τον παρόντα Νόμον. 

25.—(1) Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίσ.ν ορισθη

σομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού 
δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της. Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι η ως προείρηται ημερομηνία δεν δύναται να ορισθή 
αργότερον των έξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νόμου εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Κεφ. 253 
40 ίου 1962. 
Κατάργησις 
Κεφ.253 
40 του 1962. 

' Εναρξις 
ισχύος. 


