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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
-------

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών
Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους

90(Ι) του 2001
193(Ι) του 2003
2(Ι) του 2004
93(Ι) του 2004
211(Ι) του 2004
216(Ι) του 2004.

περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και
Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως (Αρ. 3) του 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 του 2005.

Τροποποίηση του

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται

άρθρου 4 του

με τη διαγραφή των λέξεων «χωροταξικών ή» (πρώτη γραμμή).

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

βασικού νόμου με

μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 5Α.

προσθήκη νέου
άρθρου σ’ αυτό.
«Παροχή

5Α. (1) Ο Υπουργός εκπονεί προγράμματα για

κινήτρων.

παροχή κινήτρων με σκοπό την προώθηση ίδρυσης,
αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης και γενικά
ανάπτυξης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
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(2) Ο σκοπός, ο τρόπος παροχής των κινήτρων
και άλλα συναφή θέματα καθορίζονται με
Κανονισμούς, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση του

4. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με

Πρώτου

την αντικατάσταση του Τμήματος Α του Μέρους Ι αυτού με το

Παραρτήματος

ακόλουθο νέο Τμήμα:

του βασικού
νόμου.
Πρώτο
Παράρτημα.
«ΤΜΗΜΑ Α. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να συνάδει, ως προς τη
χωροθέτησή του, προς τις σχετικές διατάξεις των εν ισχύι
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
214 (Ι) του 2002.

σχεδίων ανάπτυξης που δημοσιεύονται με βάση τον περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.».

ΑΠ/ΓΧ
23.02.035.2005- 23.02.039.2005
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