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Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 131 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο του 1988 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
Νόμοι του 1988 και 1991. 

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσοκόμων αμε
λήσει να εκδώσει μέχρι 15 Ιουνίου 1991 ειδοποίηση για την 
τακτική γενική συνέλευση, που θα διεξαχθεί την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουλίου του 1991 ή σε περίπτωση μη ύπαρξης 
Προέδρου τότε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 
συγκαλεί τη συνέλευση αυτή.», 

(β) Με την αντικατάσταση της λέξης «επτά» με τη λέξη «εννιά» 
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5). 

3. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων 
εδαφίων (3), (4), (5) και (6) σε εδάφια (4), (5), (6) και (7), αντίστοιχα: 

«(3) Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Συνδέσμου για την 
εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του 
Ταμία συγκαλείται από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου μέσα σε 
τριάντα ημέρες από την εκλογή του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Νοσοκόμων: 

Νοείται ότι, αν το γηραιότερο μέλος αρνείται ή παραλείπει να 
συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τότε αυτή συγκαλείται από το 
αμέσως επόμενο γηραιότερο μέλος του Συνδέσμου εντός των αμέσως 
επομένων τριάντα ημερών: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να 
καταρτιστεί σε σώμα εντός περιόδου εξήντα ημερών από τις εκλογές, 
τότε το Συμβούλιο αυτό θα θεωρείται έκπτωτο και συνέρχεται νέα 
"τακτική γενική συνέλευση τη δεύτερη Κυριακή του μήνα, που 
ακολουθεί τη λήξη της εν λόγω περιόδου των εξήντα ημερών την ίδια 
ώρα και στον ίδιο τόπο όπου είχε διεξαχθεί η γενική συνέλευση που 
είχε εκλέξει το έκπτωτο Συμβούλιο.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

214 του 1988. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 


