
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ   

---------------------------    
 

                      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

90(Ι) του2001 

193(Ι) του 2003 

2 (Ι) του 2004 

93(Ι) του 2004 

211(Ι) του 2004 

216(Ι) του 2004 

110(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

Νόμους του 2001 έως 2005 (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 2006.   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5  του 

βασικού νόμου. 

2.  Η επιφύλαξη το εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου  

αντικαθίσταται με τις ακόλουθες επιφυλάξεις; 

  

  

 

Πρώτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Χ. 

«      Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 

άρθρων 29 και 30, οι διατάξεις των παραγράφων 

(1), (2), (3), (4) και (6) του Μέρους Χ του Πρώτου 

Παραρτήματος τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η 

Ιανουαρίου 2008: 

  

                                  Νοείται περαιτέρω ότι: 
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           (α) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα 

μέχρι και δέκα κλίνες περιλαμβάνεται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον ένας 

εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους απασχόλησης 

και στα ωράρια εργασίας που δεν εργάζεται 

εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εργάζεται βοηθός εξ 

επαγγέλματος ή βοηθητικό προσωπικό που είναι 

καταχωρημένοι στον οικείο κατάλογο που 

καταρτίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και ένας 

εγγεγραμμένος νοσηλευτής βρίσκεται σε εφημερία. 

  

            (β) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα από 

έντεκα μέχρι και είκοσι κλίνες περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, 

ήτοι ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε 

κάθε ωράριο εργασίας. 

  

           (γ) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα 

πέραν των είκοσι κλινών περιλαμβάνονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον έξι 

εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, 

ήτοι δύο εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε 

κάθε ωράριο εργασίας.». 

 

 
 
 
 
ΑΠ/ΓΧ-23.02.071.2005                   
  

 
 

 

 
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4072, 24/2/2006 19(I)/2006


