
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ   
 

                    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

             

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
 

90(ι) του 2001 
193(Ι) του 2003 

2(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) (Αρ,2)  Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως 2004 (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  (Αρ.2) του 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω 

τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

       «Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 

30,  οι διατάξεις του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος 

τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Απριλίου 2005.».  

 

 

 

 
ΑΠ/ΓΧ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής 

νομοθεσίας για τον έλεγχο της λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων έτσι 

ώστε  οι διατάξεις που αφορούν τη στελέχωση των νοσηλευτηρίων με 

νοσηλευτικό προσωπικό να τύχουν εφαρμογής σε δώδεκα μήνες. 

           Η ανάγκη για την τροποποίηση αυτή διαπιστώθηκε στα πλαίσια της 

μελέτης, για επτά συνεχείς συνεδριάσεις, των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Στις συνεδρίες αυτές διαφάνηκε το 

κύριο πρόβλημα ήταν η εργοδότηση νοσηλευτικού προσωπικού, ατά πλαίσια 

των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας.  

          Με την  προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται, στα εμπλεκόμενα μέρη, 

χρόνος  για να διαβουλευθούν στοχεύοντας σε μια συναινετική και από όλους 

αποδεκτή κατάληξη. 

 

  

 

                  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
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